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 المقدمة
م 1933سـنة   قسنطينة الذي زارمدينة Louis Bertrandالفرنسي ةوصف الرحال قرأتماعند

تر قسنطينة  ال تتكلم عن املدن املثرية لإلعجاب ما دمت مل« :Africa) إفريقيا(ووصفها يف كتابه 
 قبني جسر سيدي راشد احلجري العمالق واجلسر الضي وهي مشدودة إىل جانيب وادي الرمال

قسنطينة أشبه ما تكون ببناء أنشأه فنان ...هلوة املثرية للدوار، حماطة باملرتفعات اخلضراءاملمتد على ا
انتابين شعور غريب أشبه بذلك الذي ينتابين كلماعربت أزقة املدينة  1.»..على بطاقة بريدية 

أوشوارعها وساحااإذيف كل خطوة، يف كل التفاتة ويف كل نفس يتسلل إىل كياين كله عبق 
خ، مل أجد له من تفسري سوى شعوري بالزهو والعجب واخليالء باإلننتساب إىل هذه املدينة صار

اليت أهلبت املشاعروأهلمت املبدعني من األدباء والشعراء والرسامني فشدوا إليها الرحال عربا 
عني وأجانب من كل فج عميق، بل وكانت على مر األزمنة والعصور منشد الساسة والغزاة الطام

  :الذين يصدق فيهم قول أيب الطيب املتنيب
 ! وكم ذا يدعي وصال بليلى     وليلى ال تقر هلم بذاك؟

  ظلت قسنطينة..فما النت وال هانت وظلت رغم الداء واألعداء، كالنسر فوق القمة الشماء
 سي نفلَى األََََرِيكَةلَلٍ       عي حفلْيٍ وةَ يف حوسري العكحتـيدضنتقٍ و  

ـيدالع ي باَقــةفـةغَضةرهز أَو       ةـعالَم دامِ الطَّوني سف ةركَـد  
ـيدامالقَر رمحقِ أواحلَداَئ رضا      خهتجهبِب الَتا زمو ـورصع تر2م  

ملدينة، مهوسا بالرحيل عرب وانطالقا من هذا اإلحساس العذب اجلميل وجدتين مسكونا با
و ...الزمان والكان مستهديا، بعبق التاريخ املتسلل إليهاعربباب القنطرة وباب الوادي وباب اجلابية
... املنساب بني أزقة رحبة الصوف ورحبة اجلمال والسويقة وسيدي جليس والقصبة وسوق الغزل

   لذلك...لته األبديةالرمال اخلالد عرب خوانقه يف رح وادي  ،واملتسابق مع مياه
  

ارتأيت أن يكون موضوع مذكرة املاجستري حول هذه املدينة يف إطار أدب الرحالت 
  ). مدينة قسنطينة يف أدب الرحالت(

وحني أعلنت موضوع حبثي عاب علي بعض معاريف اختياري هذا وحجتهم يف ذلك كون 
أدب الرحالت ال حيظى يف  املوضوع ال يزال بكرا مل حيظ بدراسات مستقلةجادة،وكون ميدان
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بالدنابالعناية الكافية،أضف إىل ذلك ندرة املصادرواملراجع اليت تتناول مدينة قسنطينة غري أين ما 
كمالفت انتباهي .كدت أشرع يف البحث حىت بدأت أدرك ثراء مادة أدب الرحالت وتنوعها 

أم احلواضريف املاضي (( بحول املدينة ككتا-وإن كانت قليلةحمتشمة- عدد من الكتابات القيمة 
، ))نفح األزهار عما يف قسنطيتة من األخبار((لصاحبه حممد املهدي بن علي شغيب، و)) واحلاضر

تاريخ حاضرة ((و. حملمد اهلادي لعروق وعبد العزيز فياليل)) مدينة قسنطينة((و. لسليمان الصيد
  .    للحاج أمحد بن املبارك العطار وآخرين غريهم)) قسنطينة

لإلشارة إىل كتابات الرحالة  أدب الرحالتخيفى أن كتاب العرب درجوا على استخدام عبارة ال
العرب واألجانب اليت بصفون فيها البالد واألقوام واليت يذكرون فيها أحداث جتواهلم ودوافع 
رحالم وما فد يصادف ذلك من بلورة  انطباعات شخصية أو اصدار أحكام تقوميية ملا شاهدوه 

ونظرا الرتقاء الوصف يف كثري من أعمال الرحالة وبلوغه حدا كبريا من الدقة، عالوة . ما مسعوهو
على األسلوب القصصي السلس املشرق، أُدخلت أدبيات الرحلة ضمن فنون األدب العريب 
وأصبحت قراءة أدب الرحالت متعة ذهنية كربى ومصدرا لوصف الثقافات اإلنسانية ورصد 

  .ة الناس اليومية يف جمتمع معني  وخالل فترة زمنية حمددةبعض جوانب حيا
إن اإلجحاف الذي ملسته يف حق أدب الرحالت ببالدنا شجعين أكثر على اإلهتمام ذا 
الفن ومنّى لدي رغبة جاحمة يف خوض غماره مادة وقضابا وغذّى لدي حرصا شديدا على 

  .ّعليه صخر قسنطينة العتيق استنطاق النصوص الرحلية علها جتود بـمـا تكتم
وإلبراز هذا العمل كان علي أن أحتمل املعاناة يف مجع املادة املوزع معظمها يف مصادر ومراجع 

ولقد ضاعف من إحساسي باملعاناة ندرة املصادر واملراجع كما سبقت اإلشارة إىل . عزيز مناهلا
  ا وتصنيفها مثذلك، فجمع املادة تطلب مين جهدا كبريا، كما تطلب إعداده

  
جهدا آخر يف ظروف صعبة هي يف أيسر  األجنبية الفصل الثالث جل مصادر وترمجة دراستها 

سعيدا راضيا  قسنطينةأحواهلا ضرب من النضال الضاري والتضحية اجلسيمة، وكان علي أن أقدم 
  .فهان يف سبيل هذا اهلدف كل صعب، وماذلك إال بالعزمية الصلبة والصرب الصبور

قد سلكت يف هذا البحث منهجا تارخييا  حتليليا نقديا منطلقا من الرحالت األساسية اهلامة ول
والقضايا اليت انعكست من  لتحديد االجتاهات يف رحالت الرحالة))20(أكثر من عشرين رحلة (

  .انطبعام على أقالمهم فقسمته إىل ثالثة فصول مسبوقة مبدخل بعد هذه املقدمة



اولت فيه مفهوم املدبنة بصفة عامة والعربية بصفة خاصة متطرقا إىل العرب فتن فأما املدخل
وحظهم من التمدن وخصائص مدم العربية االسالمية ومالحمها األساسية اليت متيزها عن املدينة 

وهو ما حاول كثري من األجانب (الغربية يف كثري من األحيان، وكيف أن العرب عرفوا حياة املدن 
، ألخلص يف اية املدخل إىل احلديث عن عوامل منو املدن وعوامل زواهلا، وكل هذا )نفيه عنهم

حماولة مين إىل الوصول إىل غاية أمسى يف حبثي وهي أن مدينة قسنطينة مدينة عربية من كربيات 
حىت وإن كانت  - وإن أنكر املرجفون، وشكك املشككون –املدن العريقة يف العامل بكل املقاييس 

  !...جذور غري عربيةهلا 
، ولقد تناولت عددا معتربا من يف أدب الرحالت عن املدينة العربيةحتدثت  الفصل األولويف 

املدن العربية العتيقة العريقة وما جاء حوهلا من أوصاف وحقائق و مشاهدات لعدد من الرحالة 
  ...العرب واألجانب الذين حطوا ا الرحال عابرين أو زائرين أو مقيمني

ولقد كان لكل منهم عينه اليت ينظرا إىل هذه املدينة أو تلك مزحيني الستار عن احلياة ذه املدن 
  .من شىت مناحيها مؤكدين أن العرب عرفوا حياة املدن والتمدين قبل كثري من األمم

قدمت استهالال حتدثت فيه عن أصل تسمية مدينة قسنطينة وأهم حمطاا  الفصل الثاينويف 
   مدينة قسنطينة يف أدب الرحالتعلى موضوع حبثي وهو  زتمث ركّلتارخيية الكربى ا

  نزهة((رحلة عربية تتبعتها كرونولوجيا بدًء برحلة اإلدريسي ) 11(من خالل إحدى عشرة 
م وانتهاء برحالت ثالث تونسية يف العهد 12/هـ6يف القرن )) املشتاق يف اختراق اآلفاق 

اوال الوقوف على أوضاع املدينة وأهلها عرب أزمنتها املختلفة، ومدى اإلستعماري الفرنسي حم
  .واختالفها تطابق وجهات نظر الرحالني

دوافع الرحلة األجنبية للبالد العربية  نبتمهيد قصري ع تواألخري مهد ويف الفصل الثالث
رحالت ) 08(من خالل مثايت ) األجنبية( مدينة قسنطينة يف الرحالت الغربيةوتناولت باحلديث 

واالستعماري الفرنسي حماوال من خالهلا ابراز ) التركي(جلها تصور املدينة خالل العصرين 
وجهات نظرهم اليت تكاد تكون صورا مكررة، لذلك جلأت إىل اإلنتقاء، مث اتبعت الفصول الثالثة 

ا من الصواب بعد خبامتة أمجلت فيها بعض ما تفرق من شتات النتائج واآلراء واليت ال أزعم هلا كثري
الدراسة والتحليل، مث أردفتها بفهارس املصادر واملراجع اليت كانت سندي املباشر الذي ال يربح 
غرفيت، وأدليت ببعضها ألا تأىب التخفي، وسكت عن األخرى المتزاجها يب وامتزاجي ا حىت 

   !ليصعب متييزها عن كياين



أنتهج منهجا يالئم طبيعة املوضوع فاستعرت  وبديهي أنه ولكي يتم اجناز هذا البحث أن
ونظرا لكون الرحلة عمال . من املناهج مايتمشى وطبيعة النصوص الرحلية اليت اعتمدا يف الدراسة

يقوم على السرد رأيت من األفضل مساءلة هذه النصوص ضمن ما تقتضيه السردية وفق إجراءاا 
كما عمدت إىل توظيف بعض أدوات البحث املنهجية للكشف عن اخلصائص األدبية فيها، 

كاإلستعانة مبا ورد يف كتب املؤرخني الذين عايشوا األحداث واليت مكنتين من النبش يف ذاكرة 
عصور الرحالة العرب واألجانب من خالل رحالم ألبني ما ميكن أن حتوي يف أحشائها من 

ة متنوعة ما بني تاريخ وجغرافيا واجتماع اجلواهر الكامنة  املنسية  واليت تتجاذا جماالت معرفي
كما انتهجت املنهج الوصفي الذي مكنين من الوقوف على وصفية النصوص ..وأدب وغريها

الرحلية كظاهرة أدبية إذ من املؤكد أن هذا املنهج غايته وصف الظاهرة األدبية يف حدودها 
الرحلية بالواقعة التارخيية أميل إىل مث وجدتين ورغبة مني يف دعم الصورة . الواقعية شكال ووظيفة

اعتماد املنهج التارخيي الذي يهتم بتطورالظاهرة األدبية بغض النظر عن كوا فنية أوفردية أو 
وأخريا . اجتماعية، وحياول الكشف عن نشأا وتتبع مراحل تطورها إىل حني اكتماهلا أو اندثارها

وما من شك يف أن هذه املناهج جمتمعة كانت . يولرصد مواقف الرحالة استعنت باملنهج التحليل
يل أكرب عون على جتاوز قدر كبري من عقبات البحث واليت يأيت يف مقدمتها اجلهد املضين يف 
احلصول على املصادر اليت تتسم بالندرة يف  معظمها، وصعوبة توظيف املنهج الناسب لقرب هذه 

وبعون من اهللا ... يف أحايني كثرية لبقية املناهجالنصوص الرحلية من التاريخ  وكوا ال تستجيب 
مث مساعدة بعض األصدقاء قمت بزيارة عدة جامعات بأرض الوطن اطلعت يف مكتباا على بعض 
النصوص الرحلية والرسائل اجلامعية املتصلة مبوضوع حبثي ومجعت الكثري من مراجع الدراسة 

الذي كان يل ينبوعا ثرا من   اهللا حماديعبد بتوجيه من أستاذي املشرف األستاذ الدكتور 
املعارف ال ينضب فدلّين على عيوا، زيادة على رعايته هلذا البحث منذ نشأته كفكرة إىل أن آتت 

  ...الفكرة أكلها بإذن را
  ..فإليه أتوجه خبالص شكري وأصدق تقديري مشفوعني بتحيات اإلجالل واإلكبار

متنان إىل كل من مد يل يد العون يف عملي هذا ولو كما أتوجه جبزيل الشكر وصادق اال
  ...الجزاء خیرعّني  وكال جزى اهللابالتشجيع والدعاء والكلمة الطيبة 

  
  
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  المدینة  مفھوم

 
المدینة لغة واصطالحا.  
العرب والتمدین.  
خصائص المدینة العربیة.  
المالمح األساسیة للمدینة العربیة واإلسالمیة .  
عوامل نمو المدن وعوامل زوالھا.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  :لغةمفھوم المدینة : أوال 
ة لمعنى مدینة ، و إن ال یجد الباحث في المعاجم اللغویة العربیة فروقـا كبیر

كنا نجد  بعضھم ینقل ما یخالف رأي اآلخر مخالفة طفیفة تتعلق بباب النسبة إلى 
  .المدینة، أو بالزیادة علیھ أو بالنقصان مما ال ترى ضرورة لذكره

« لألزھري ورد معنى المدینة مسندا إلى أقوال ) تھذیب اللغة ( ففي معجم  
المدینة اسم مدینة : و قال اللیث   «: یقول األزھريالعـالم اللغوي الكبیر  "اللیث 

وجاریة (الرسول علیھ السالم خـاصة و النسبة لإلنسـان َمدنيٌّ و حمـاسة مدینیَّة 
و كل أرض ُبِنَي بھا حصن في أْصِطَمِتَھا فھي مدینة و النسبة إلیھـا َمَدِنيٌّ،  ) مدینیَّة 

  .1»أي العالم بأمرھا... ِتَھا و ابن مدینتھا ویقال للرجل العالم باألمر ھو اْبُن َبْجَد
فقد ) تھذیب اللغة ( و ال یخالف صاحب لسان العرب مـا ورد في معجم   

الحصن ُیْبَنى في َأْصِطَمِة األرض مشتق من  «: ورد في ھذا المعجم أن المدینة 
   2»َدِنيٌّ فھي مدینة و النسبة إلیھا َم∗ذلك و كل أرض یبنى بھـا حصن في َأْصِطَمِتَھا 

" لسان العرب " بین معجم ) المدینة( في معنى سو رغم التالقي الملمو 
فإننا نقف على خالف بسیط بینھما، ففي حین یشكك معجم " تاج العروس"ومعجم  

ال نقع على مثل ھذا  »لمَدن  «تاج العروس  في صحة اإلقامة بالمكان،كمعنى  
( مدن بالمكـان «: العروس یقول التشكیك في لسان العرب، فصاحب معجم تـاج

لكن المعجم السابق ال یشك في . 3و ال أدري ما صحتھ: ، واألزھري یقول)أقام 
  .كما ورد في تھذیب اللغة و لسان العرب  4»صحة أن َمَدَن ُمُدًنا إذا أتاھا

وفي القاموس المحیط نقع على زیادة في توضیح معنى مَدن إذ قرنھ بترك الخشونة 
  .5»َتَمْدَیَن َتَنعََّم  «: المدینة فقال  و السكن في

،  إذ )المدینة( ولعل المعجم الوسیط  ھو المعجم الذي استطاع جمع شتات معاني
عاش عیشة أھل المدن ) : َتَمدََّن ( أتى المدینة : مدوًنا) َمَدَن (   «: ورد فیھ أن

( العمران،  الحضارة و اتساع): المدنیة . (  »وتنعَّم وأخذ بأسباب الحضارة 

                                                
         تحقیق یعقوب عبد النبي ، الدار المصریة) مدن ( األزھري أبو منصور محمد بن أحمد ، تھذیب اللغة ، مادة  -1

  .للتألیف و الترجمة مطابع سجل العرب مھمل التاریخ 
  .معظم الشيئ أو وسطه :األصطمة ∗

ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف ، الدار المصریة            2 -
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ویثرب مدینة الرسول صلى اهللا علیھ  .َمداِئن وُمُدن) ج ( الِمْصُر الجامع ): المدینة
                    . 1علیھا وسلم، غلبت

مع زیادة فكرة .  معنى تمدَّن وَتمْدَیَند بین أن ھذا المعجم یوّحالّالفت للنظر ھو ;;و
  .عجم  القاموس المحیط من قبل التََّنعُِّم في التمدین كما أشار إلى ذلك م

ھو تكرار ورود ) مَدن ( و المالحظ في المعاجم اآلنف ذكرھا عند تعرضھا لمادة 
ولفالن َمِدیٌن  «) َدْیٌن (، بل إن الزمخشري قد ذكر المدینة في مادة )َدْیٌن (الصیغة 

  .2»ه َملَّْكُتُھ إیا: عبد و أمة ویقال یا ابن َمِدیَنٍة، و َدیَّْنَتُھ أْمُرك
السلطان و  «مقطع من كلمة مدینة، وھي تعني فیما تعني) َدْیٌن ( وھذه الكلمة 

الملك والحكم، والدَّیَّان القاضي والحاكم والُمجازي الذي ال یضیع عمال، بل یجزي 
  .3»بالخیر والشر 

المدن األمصار ذات ھیاكل و أجرام  «ّدمة إلى أن ـو لذلك یشیر ابن خلدون في المق
  عظیمة 

و فتحتاج إلى اجتماع األیدي  و بناء كبیر و ھي موضوعة للعموم ال للخصوص،
كثرة التعاون ولیست من األمور الضروریة للناس التي َتُعمُّ بھا البلوى حتى یكون 
نزوعھا إلیھا اضطراریا، بل البد من إكراھھم على ذلك وَسْوِقِھْم إلیھ مضطرین 

ر الذي ال یكفي بكثرتھ إال الملك و الدولة، بعصا الملك أومرغبین في الثواب واألج
وھذه النظرة .  4»فال بد من تمصیر األمصار واختطاط المدن من الدولة و الملك

من ابن خلدون تكشف عن ضرورة سیادة الدولة من أجل االستقرار الحضاري 
والنظام في المدن واألمصار، وھي نظرة تتطابق مع المقطع السابق، ألن المدینة 

ھي مقر ذلك الحاكم الذي یوفر العدل والسلطة فیھا بالترغیب والترھیب و  أصال
ھو ما یمنح المدینة معنى سیاسیا، و لعل ذلك المعنى ھو الذي قاد بعضھم إلى 

المدینة كلمة أرامیة األصل تطلق فیما تطلق على المكان الذي یسوده   «: القول بأن
  .5»لى العدل فیھا یدل ع) َدْیٌن ( العدل إذ أن المقطع 

من خالل استعراضنا للمعاجم السابقة یمكننا استخالص أمرین یتعلقان بمعنى 
المدینة، األول یتصل بمسألة اإلقامة واالستقرار في المدینة ذلك أن جمیع المعاجم 

استقر فیھ باستثناء الشك الذي وجدناه في معجم  ) مدن المكان(تكاد ُتْجِمُع على أن 
نستفید أن المدینة تعني  المكان الذي یوفر لسّكانھ االستقرار، تاج العروس، و منھ 

لكن ھذا اإلجماع یرافقھ أمر آخر یتعلق بالمجيء إلى المدینة دون االستقرار فیھا و 
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ھذا یعني أن المكان الذي ُیھبط إلیھ لتحقیق الحاجات من غیر ما استقرار أحیانا كما 
  .ذكر ذلك في معجم تاج العروس

لق باشتراط وجود الحصن، بل إن جمیع المعاجم تقریبا تشیر إلى أن والثاني یتع
ھذا الحصن ھو الذي یمنح المدینة  »الحصن یبنى في أصطمة األرض  «: المدینة

 –في رأینا  –معناھا ویفسر التصاق السمة العسكریة بالمدینة القدیمة وھو ما جعل 
  .لمدینة فیما بعدالحصون الحربیة المسماة بالثغور تأخذ كمصطلح معنى ا

وأیا ما كان األمر فإن تناول المعاجم لمعنى المدینة ال یعطي غیر الداللة اللغویة 
الصارمة للفظة، ولكن التطور الذي تحّكم بأشكال المدینة ومنحھا دالالت متنوعة 

الفن ِبَتَشعَُّباِتِھ  «: فلم تعد تعني فقط اإلقامة بالمكان أو بناء الحصن وإنما تعني
یرة من ھندسة ونحت وأدب، وتعني التاریخ والسیاسة والتجارة،كما تعني الكث

الشوارع والعمارات واإلنشاءات المدنیة والدینیة واألرض بترابھا ومائھا، وتعني 
. أیضا ماضي اإلنسان المتطور نحو األكمل، إذ ھي صورة لكفاحھ المزمن

  .1»وباختصار إن المدینة سجل لقضیة اإلنسان و حضارتھ 
  :المدینةاصطالحامفھوم : انیاث

مھما تعددت األسس والنظریات التي اعتمدھا المؤرخون والمھتمون بشؤون 
الحضارة في تفسیر نشأة المدینةفإن أغلبھا على نظرة أحادیة ال تغطي غیر جانب 

  .االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة والثقافیة: من الجوانب المختلفة
الذي یفسر نشأة المدینة ) فوستیل دي كولنجل( نظریة المؤرخ الفرنسي لولع

العتیقة معتمدا على عقیدة القدماء من الیونانیین والرومان كما جاءت في أقدم 
المراجع الیونانیة والالتینیة، ھي أول نظریةفي مجال نشأة المدینة،وھذه اإلشارة 

مدن : سیكیةالمدینة الكال «جاء بھا الدكتور ألبیر نصري نادر وأقام بحثھ علیھا 
  :  وخالصة النظریة الدینیة تلك. 2»الیونان والرومان

      3»اجتمع عدد من العائالت وكونوا مجموعة سكانیة ومثلھم فعل الرومان  «
 «وقد أقامت ھذه المجموعات شعائر مشتركة متمیزة فاتسعت بذلك الفكرة الدینیة 

اآللھة المنزلة، و من  إذ أنھ تكونت لدى ھذه المجموعات فكرة عن آلھة أسمى من
. تجمع عدة مجموعات تكونت القبیلة واتخذت لھا إلًھا حامًیا وشیدت لھ ھیكال

وللقبیلة اجتماعاتھا وقراراتھا الملزمة لجمیع أعضائھا، وكانت لھا محكمتھا 
  .4»وقانونھا فتكونت ھكذا نواة المدینة العتیقة 
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تدریجیا باتساع  ومعنى ذلك أن المدینة ظھرت على أساس دیني واتسعت
  .الفكرة الدینیة

  
  
  

  :العرب والتمدین: ثالثا
إن الباحث في كتب التاریخ یجدھا تذكر أسماء مدن كثیرة شیدت في   

أرجاء العالم العربي، والمتصفح للتوراة یعثر على كثیر من تلك األسماء، بل كثیرا 
یذكر أن ُكوش بن  ما یقرأ عن حیاة أھلھا ومصائرھم التي آلوا إلیھا، فھذا الكتاب

كانت أول مملكتھ َباِبل  «حام بن نوح ولد نمرود الذي یعد أول جبار في األرض 
وأَكْد وُكْلنة في أرض شنعار  و من تلك األرض خرج آشور فبنى نینوى وساحات 

  .1»المدینة وطالح وراِسن بین نینوى وطالح ھي المدینة العظیمة 
آت نحو َجداد إلى غزة وأنت آت نحو  وكانت ثخوم الكنعانیین من صیدون وأنت

  .2»َسدوم و َعُمورة و آدَمة و صبو ئیم إلى َالَشع 
والحدیث عن الدن كثیر فھذه بابل وأورشلیم ونینوى ومدن مصر الحصینة ومدن  

یھوذا، بل إن لفظة المدن والمدینة ال تكاد تفارق سفرا و ال نبوءة من أسفار التوراة 
تاریخ التي ذكرت المدن العربیة القدیمة مما یجعلنا نسّلم وھناك كتب ال. ونبوءاتھا

 «بوجود التدین في البالد العربیة منذ فجر التاریخ، فقد كانت بالد ما بین النھرین 
مركزا لنشوء القرى والمدن القدیمة منذ فجر التاریخ، بل إن طالئع المدن األولى 

فقد نمت ھذه المدن  3»المیالدسنة قبل   4000قد برزت في ھذه المنطقة منذ حوالي 
على طول األنھار حیث تتوفر المیاه والتربة الخصبة ونذكر من ھذه المدن القدیمة 

بابل، وآُشور وُأور وِكیْش وغیرھا من المدن، و نجد حضارات عریقة في : 
حیث توجد  « - وادي حضرموت  –مناطق شبھ الجزیرة العربیة نذكر منھا منطقة 

  عدة قرى
  

، و ال نود الخوض في طبیعة ھذه 4»َتاِریْن وَصُیوَن وُشَباْم : یمة مثلومدن قد 
  .المدن وأوجھ نشاطھا ألن ذلك یبعدنا عن الھدف المنشود
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وفي عصر الجاھلیة نجد أن حیاة العرب في الجزیرة العربیة كانت تقوم في  
ر الغالب على الترحال وعدم االستقرار مما جعلھم أھل بدٍو بعیدین عن التحض

والتمدین، ھذا وقد كان للتجارة أحیانا دور في إیجاد بعض المدن التي اشتھرت في 
المنطقة كأسواق تجاریة، فحدثتنا كتب التاریخ عن َنْجَران و مكة و َیْثِرب وغیرھا 

  .من المدن التي كانت ملتقى القوافل التجاریة من مختلف المناطق
ألخرى من روم وفرس وأحباش وقد كان الحتكاك الغرب التجاري مع الشعوب ا

عامل تمدین وحضارة، حیث أفادت العرب من حضارة ھؤالء علما وثقافة 
  .ومعتقدا

ومما تقدم نستطیع القول إن العرب عرفوا المدن واألسواق وتعاملوا فیھا وقد كان 
تعاملھم ھذا تجاریا وأدبیا وثقافیا واجتماعیا، غیر أن اعتماد الغالبیة العظمى من 

اھلیة على حیاة الرعي والتنقل ھو الذي وسم حیاتھم بالبعد عن بذور عرب الج
التمدین ذلك حتى في العصور اإلسالمیة الالحقة حیث استمرت بعض القبائل على 
نمط البداوة بكل مظاھرھا الجاھلیة، وقد استفاد اللغویون من ھذه القبائل في نقل 

  .ر فیھا الشعوب األخرىاللغة العربیة الفصحى التي تفسدھا المدن ولم تؤث
ولو أردنا الحدیث عن المدینة اإلسالمیة من حیث نشأتھا وتطورھا لوجدنا مادة 
غزیرة حول ذلك، تحتاج إلى بحوث منفصلة، ففي العصور الوسطى شھدت 
المدینة األوروبیة تراجعا كبیرا حینما اجتاحت الغارات الجرمانیة الشرسة المدن 

لوسط األوروبي ریفیا، وانتقل النشاط بشكل وخربتھا شر خراب، و وأصبح ا
عكسي من المدن إلى األریاف والضَِّیاع، فأصبحت المدینة نتیجة لذلك ال تحفل إال 
بالجانب الدیني وحده، في تلك الفترة كان العالم یشھد نمو المدینة اإلسالمیة التي 

  .1كانت تمور بالحیاة السیاسیة والفكریة واالقتصادیة
أن  «ن أن المدینة اإلسالمیة كانت ذات طابع تجاري عموما ووعلى الرغم م

الضجیج لم ینقطع منھا الكتظاظھا بالناس والباعة المتجولین وأصحاب الحرف 
فھي تعطي صورة المدینة االستھالكیة التي تمتاز بالبساطة في  2»... الصغیرة

  .طبیعة المعامالت قیاسا بالمدن المعاصرة
من ناحیة والنشاط البشري العام من ناحیة أخرى وقد أدى التنوع الطبقي 

إلى جعل المدینة اإلسالمیة َتُموُر بالحركة والحیاة ألنھا اْسَتْقَطَبْت الفعالیات 
اإلنسانیة على الصعید االجتماعي والسیاسي والعسكري والدیني والفكري، ورافق 

القصبة والرباط الثغر و: ھذا التنوع ُبُروُز مجموعة من المصطلحات للمدینة مثل 
ومع التطور التاریخي تخلت المدینة العربیة عن بعض معانیھا . والقریة والعواصم

  .االصطالحیة وَالِسَیَما ما یتعلق بالجانب العسكري
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ولم یكن تطور المدینة العربیة في العصور اإلسالمیة الالحقة بشكل ملموس 
العمرانیة،  تطورا یتمایز فیھ أي عصر عما سبقھ إال في بعض الفنون

والمستحدثات الحضاریة واالجتماعیة الوافدة، بل إن الھجمات والغزوات من 
َمُغوِلیٍَّة وَتَتاِریٍَّة قد ساھمت إلى حد ما في تخریب كثیر من المظاھر الحضاریة 
للمدینة العربیة اإلسالمیة بشكل شل حركة التقدم الحضاري العربي وأضعف 

ة للعلم والثقافة ومركزا كبیرا للمعرفة والتحصیل، المدینة العربیة التي كانت قلع
  .فكان طالب العلم والمعرفة یحجون إلیھا من كل َحْدٍب و َصْوٍب

وقد عرفت المدینة العربیة الحدیثة ظاھرة فریدة تمثلت في االستعمار 
الغربي الذي وضع العرب وجھا لوجھ أمام تحدي الغرب الناھض، وانفتح نتیجة 

عربي على ریاح التمدین اآلتیة من وراء البحر حاملة مستحدثات لذلك المجتمع ال
  .جدیدة ساھمت في تغییر كثیر من أنماط الحیاة

وحین حصلت البلدان العربیة المستعمرة على استقاللھا، بدأت المدینة 
العمرانیة تشھد النھوض االجتماعي والعلمي والعمراني واالقتصادي فظھرت 

التقالید االجتماعیة الجدیدة، جعلت اإلنسان العربي ال نتیجة لذلك بعض العادات و
یستطیع االنسجام بسھولة مع المدینة، وھو الذي تعّود على عیشة الریف وطبیعتھ 
البعیدة عن التعقید، فظھرت من ثم نزعة النفور والتمرد على المدینة، حیث كانت 

ینة المعاصرة جذور ھذه النزعة موجودة أصال في روح الحضارة الغربیة، فالمد
مجرد كتلة من البشر واألشیاء قلما یتقابلون أو ینظرون إلى بعضھم إال لكي «تبدو 

ذلك أن ضیاع الذات ھو شرط لالنتماء إلى قوم ... یرفضوا أو یتجاھلوا بعضھم
  .1»یجعل من إلغاء الذات مادة التاریخ

بطبیعة ونجد أنفسنا ھنا أمام قضیة تتصل بموضوع بحثنا، ھذه القضیة خاصة 
المدینة العربیة، فھل أصبحت ھذه المدینة من حیث النمو العمراني والتطور التقني 

  في مستوى المدینة الغربیة ؟
 مثال باریس ولندن حتى یھاجمھا قسنطینةأي ھل تعادل القاھرة وبغداد وبیروت و

  !بعض الرحالة الغربیین وینفِّروا منھا ؟
اكتسبت كثیرا من الصفات التي تحملھا المدینة  مما ال شك فیھ أن المدینة العربیة قد

الغربیة، ونقصد بھذه الصفات الوسائل التقنیة التي أصبحت بحكم التواصل ُمَباَحًة 
لكل األمم، فقد عرفت المدینة العربیة كثیرا من مبتكرات الحضارة الغربیة 

المجال  المعقدة، بل إن التأثیر لم یقتصر على الوجھ المادي فقط، بل تعداه إلى
نفس اإلنسان العربي الذي  يالفكري و الروحي أیضا، مما ترك ُشُروًخا كبیرة ف

أحس بالغربة في عالم المدینة الحدیثة، ھذا من جھة، و من جھة أخرى نجد أن 
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المدینة كوحدة مكانیة تمثل إطارا للحضارة المعاصرة وإفرازاتھا السیاسیة 
نھا موقفھ من ھذه الحضارة وإفرازاتھا واالجتماعیة ومن ثم فإن موقف الرحالة م

  .السیاسیة واالجتماعیة والفكریة
  
  
  
  

  : خصا ئص المدینة العربیة: رابعا 
تمیزت المدن اإلسالمیة بكونھا إنشاءات جدیدة اعتمدت على نظام تخطیطي سابق، 
وقد ارتبط إنشاؤھا بالفتوحات اإلسالمیة فكانت بادئ ذي بدء قواعد عسكریة 

نقاط الحساسة من محاور الفتوحات وسرعان ما أخذت صورة المصر أقیمت في ال
وقد أنشئ أغلبھا .حیث ارتقت إلى مرتبة عواصم إقلیمیة إلدارة األقالیم المفتوحة

وفة و الفسطاط ،كما أن ـفي خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ كالبصرة، والك
رب لذا فقد مرَّ ھذه المدن تتمیز بمیزة أخرى، وھي أنھا أنشئت في ظروف ح

فمدینة . تشكیلھا المادي بعدة مراحل ،ولم تعرف بناء قویا إال في عھد بني أمیة
   14البصرة مثال مّصرت في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ حوالي 

ھـ، و ارتبط تمصیرھا بالفتوحات فكان الختیار موقعھا أھمیة كبرى، و  17و قیل 
إّنا وجدنا  «:مسلمین كتبوا إلى الخلیفة عمر بن الخطابیروي یاقوت الحموي أن ال

ِبطاسان مكانا ال بأس بھ، فكتب إلیھم أن بیني و بینكم دجلة، ال حاجة في شيء 
بیني و بینھ دجلة أن تتخذوه مصرا، ثم قدم علیھ رجل من بني سدوس یقال لھ 

وفیھ مسالح  یا أمیر المؤمنین إني مررت بمكان دون دجلة فیھ قصر : ثابت، فقال 
بین دجلة أربعة فراسخ لھ ونھ و ـللعجم یقال لھ الخریبة، و یسّمى أیضا البصیرة بی

  .1»خلیج بحري فیھ ماء إلى أجمة قصب فأعجب ذلك عمر 
أیام عمر بن الخطاب  «ومدینة الكوفة كان تمصیرھا كما یروي یاقوت الحموي في

ھـ و لقد كان  17/ م  638 ةرضي اهللا عنھ في السنة التي مّصرت فیھا البصرة سن
الختیار موقعھا اعتبارات اجتماعیة وعسكریة واقتصادیة تبرز من خالل كتاب 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنھما مؤسسھا، حیث ورد 

إن العرب ال ُیصلحھا من البلدان إال ما أصلح الشاة و البعیر فال تجعل  «: فیھ 
  .2»ریف بیني و بینھم بحرا بال
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أما عن تخطیطھا، فأول مكان حدده سعد ھو مكان المسجد و ھو مركز المدینة و 
قد اعتمد على طریقة رمي السھم لتحدید الفراغ، فقد رمى سھما َمَھبَّ القبلة فعلم 
موقعھ، ثم سھما على موقع المسجد و دار اإلمارة في مقام الغالي و ما حولھ، و 

لشرقي، وألھل نزار في الجانب الغربي من وراء اقتطع ألھل الیمن في الجانب ا
  .1»تلك العالمات، و ترك ما دونھا للمسجد و دار اإلمارة 

أن أھل الكوفة استأذنوا عمر بناء الكوفة بالحجارة لما شب  «ویروي ابن خلدون 
افعلوا و ال یزیدّن أحد على ثالثة أبیات و ال : حریق بالقصب الذي بنوا بھ، فقال

  .2»... البنیان وألزموا السُّّنة تلزمكم الدولة  تطاولوا في
  : المالمح األساسیة للمدینة العربیة اإلسالمیة: خامسا 

كان اإلسالم منذ البدایة دینا حضریا بالمعنى الدقیق للكلمة أو دین مدن إن صح 
التعبیر ولسنا نقصد بذلك أن انتشار اإلسالم أو تقّبلھ واعتناقھ كان مقصورا على 

لمدن دون غیرھم، ولكن المقصود ھو أن الحضارة اإلسالمیة كانت دائما أھل ا
حضارة مدن، فقد ازدھرت النظم اإلسالمیة في عدد كبیر من أمھات المدن التي 
لعبت دورا ھاما خالل عصور التاریخ اإلسالمي كلھ، وفیھا كانت تتركز مظاھر 

س الدینیة، والزوایا الحضارة اإلسالمیة الممیزة مثل المساجد الكبرى والمدار
ولقد ظل ھذا النظام قائما حتى القرن التاسع عشر، فظھرت الزوایا . الصوفیة

  .السًنوِسّیة في لیبیا في المراكز الحضریة، ولیس بین البدو أو سكان الصحراء
المكرمة التي عرفت  في مدینة ھي مكةاهللا علیھ وسلم  ىوقد ولد النبي صل

ھجرة ھاجر إلى مدینة أخرى ھي المدینة المنورة، ولم بال  وحین أمر بأم القرى،
یھاجر إلى الصحراء ،ولیس من شك في أن عنصر االستقرار یعتبر أحد 

وعلى الرغم . المتطلبات األساسیة لظھور الدین ونشأتھ وتطوره ونجاحھ وانتشاره
من أھمیة موضوع المدینة اإلسالمیة فالمالحظ أن ھذا الموضوع لم یدرس دراسة 

ومع ذلك فإن لدینا عددا ال بأس بھ من الدراسات . ارنة متعمقة في أضیق الحدودمق
  .المفردة عن مدن إسالمیة معینة بالذات ولكنھا دراسات قلیلة على أي حال

  
ما الذي یعطي المدینة اإلسالمیة شخصیتھا بحیث توصف بأنھا : وقد یسأل سائل

  إسالمیة ؟
قیدة اإلسالمیة أو الممارسات والشعائر، ولیس المقصود باإلسالم ھنا مجرد الع

وعلى اعتبار أن اإلسالم ھو أساس . وإنما المقصود باإلسالم الثقافة اإلسالمیة ككل
للحیاة فضال عن كونھ عقیدة وشعیرة، وبذلك فھو الحیاة كلھا بصبغة واضحة 

ومن ھنا یكون الجواب أنھ البد من وجود ) إسالمیة ( متمیزة ھي التي نسّمیھا 
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عالم معینة في المدینة تعطیھا ذلك الطابع اإلسالمي وتمیزھا عن غیرھا من م
المدن، ھي معالم ومالمح قد یكون بعضھا مادیا محسوسا ولكن البعض اآلخر ھو 
بغیر شك مالمح ومعالم معنویة أو نوعیة تتعلق بأنماط السلوك والقیم والعالقات 

  .االجتماعیة بین سكانھا
اة االجتماعیة في المدن اإلسالمیة ھي نتاج لتاریخ طویل وما من شك في أن الحی

تمتزج فیھ عناصر اإلسالم والعروبة بالعناصر المحلیة القومیة، وھذا ھو الذي 
یمیز مدینة إسالمیة معینة عن مدینة إسالمیة أخرى رغم وجود أساس واحد 

  .مشترك بینھا جمیعا
ة كلھا في عصر من العصور لحد فقد یتشابھ التنظیم االجتماعي في المدن اإلسالمی

كبیر ولكن الثقافات في تلك المدن تختلف على األقل من بعض الوجوه نتیجة 
التأثیر المحلي أو الثقافة الفرعیة التي تتمثل في اختالف العادات والتقالید، بل 

  .أحیانا اختالف اللغة أو على األقل اللھجات
دد من العلماء الرحالین الذین ومثل ھذا السؤال نجد لھ إجابات شافیة لدى ع

یجمعون بین المعرفة الواسعة والمعلومات التفصیلیة وقوة المخیلة وخصوبة 
اإلحساس الفني مما ساعدھم على أن یقّدموا لنا بعض األفكار التي تساعد على 
ظھور شخصیة المدینة، والطابع المشترك الموّحد الذي كان یسود المدن اإلسالمیة 

  .عموما
ء من یرى أن شكل المدینة اإلسالمیة كان یتحدد ولو جزئیا بمتطلبات فمن ھؤال

السلطة التي كانت تحدد مثال مكان القلعة وأسوار المدینة وبواباتھا، ولكن من 
الناحیة األخرى كانت تتحدد بمتطلبات اإلسالم بحیث تتوفر فیھا مظاھر إسالمیة 

  . یة بكل معانیھا وقوتھا وعمقھامعینة تساعد الناس على أن یحّبوا الحیاة اإلسالم
من ھذا المنطلق كنا نجد المسجد الجامع یبنى في وسط المدینة وأسفلھ المدارس 
الدینیة ومن وراء ذلك تأتي أضرحة األولیاء والمدافن والجّبانات التي كانت في 

  .الغالب تقام وراء أسوار المدینة
تالفاتھا وتنوعاتھا في وعلى الرغم من تعدد أشكال المدن العربیة وكثرة اخ

مساحاتھا الشاسعة خالل الفترات الطویلة إال أننا یمكن أن نجد في كل منھا عددا 
من المالمح األساسیة، ویمكن حصرھا في خمسة أشار إلیھا الرحالون العرب 

  :واألجانب على وجھ سواء وھي
موقع لھ طبیعتھ إذ ال بد من وجود القلعة التي تقوم بطبیعة الحال على : القلعة: أوال

الدفاعیة بل إن ھذا الموقع ذاتھ كثیرا ما یكون ھو العامل المتحكم لقیام المدینة ذاتھا 
  .في تلك المنطقة بعینھا

، كثیرا ما ینشأ الحي في مركز حضري كان )ملكي(وجود مدینة أو حي  :ثانیا
  موجودا 



رى في أرض من قبل بالفعل ولكن قد یتم إنشاء ذلك الحي الملكي في أحیان أخ
جدیدة تماما، فیصبح ھو ذاتھ مركزا ینمو من حولھ التجمع الحضري نتیجة لنزوح 
كثیر من الناس إلیھ، ممن تجذبھم أضواء السلطة والثروة والشھرة التي یضفیھا 
على كل من یتصل بھ، و لیس المقصود بذلك ھو مجرد قصر ملكي، وإنما ھو 

ح الحكومیة واإلدارات وأماكن سكن یضم قصور األمراء والمصال) مجمع (وجود 
  .الحراس وما إلى ذلك، و قد یقوم ا المجمع في القلعة ذاتھا

دارس ـنة یضم المسجد الجامع والمساجد الكبرى والمـوجود مركز المدی:  ثالثا
الدینیة واألسواق المركزیة، بكل ما تضمنھ وتلحق بھ، إلى جانب وجود مناطق 

  خاصة للتّجار والحرفیین، 
ا تقام فیھ مساكن الطبقات الغنیة وكبار رجال الدین، أي أن ھذا الحي المركزي كم

رجال الدین و (والنشاط الدیني ) التّجار(یضم المشتغلین بالنشاط االقتصادي 
  .على السواء) العلماء
  :وجود منطقة تضم األحیاء السكنیة التي تتمیز بخاصیتین اثنتین: رابعا

  
  

  .ترابط بین الفوارق العرقیةھي عالقة ال: األولى    
ھي االستقالل النسبي لكل حي من ھذه األحیاء أو لكل مجموعة من : الثانیة   

و ھذا طبیعي حیث یمیل أبناء الدین الواحد أو المھنة  .معا           األحیاء 
نظرا لما في ذلك من شعور باألمن               الواحدة، أو الحرفة إلى التجمع معا 

ان والتماسك، وبخاصة حین تكون المدینة جدیدة وسكانھا وافدین جددا فتمیل واألم
  .كل فئة إلى التجمع معا واإلقامة في منطقة أو حي واحد

  :وجود ما یمكن تسمیتھ بالضواحي:  خامسا
األحیاء الخارجیة حیث قد یقیم الوافدون الجدد الذین لم والمقصود بالضواحي  

تمارس بعض األعمال المعینة، وكثیرا ما كانت  یستقروا بعد، وحیث یمكن أن
توجد مناطق القوافل على أطراف المدینة، وعلى الطرق الرئیسیة أي أن تلك 

كما أن المدافن كانت ھي أیضا تقام . المواطن كانت تقام خارج أسوار المدینة ذاتھا
  .خارج أسوار المدینة

  :عوامل نمو المدن وعوامل زوالھا: سادسا
ن تناول ھذا الموضوع بإسھاب العالمة ابن خلدون لذلك رأیت أنھ من لعل خیر م 

یقرر العالمة ابن خلدون في مقدمتھ أن . األجدى أن استند إلى بعض آرائھ وأفكاره 



وذلك أن الحضارة ھي تفنن في الترف وإحكام  1تخطیط المدن تنازع الحضارة
اني واألبنیة وسائر الصنائع المستعملة في وجوھھ ومذاھبھ من المطابخ والمب

، ویالحظ أن المباني القائمة في المدن ال تكون كلھا خاصة 2عوائد المنزل وأحوالھ
باألفراد بل إن قسما منھا یكون من المرافق العامة التي یشترك فیھا ویستفید منھا 

  .جمیع السكان
  
  

ن أنھ ومن الطبیعي أن ھذه المرافق تحتاج إلى رعایة الدولة، ولذلك یرى ابن خلدو
  .3»ال بد في تمصیر األمصار واختطاط المدن من الدولة والملك  «

بین رفاھیة الدولة  –عند عرضھ ألطوار الدولة المختلفة  - ھذا ویربط ابن خلدون 
حین تصل إلى طور الفراغ والدعة وبین تحصیلھا بثمرات الملك، ومن ذلك تشیید 

واألمصار المتسعة والھیاكل العظیمة ) المباني ( المباني الحافلة والمصانع 
  . 4المرتفعة، وذلك بفضل ما تحصلھ من أموال عن طریق ضبط الدخل العام

ویضیف ابن خلدون عامال ھاما في ازدھار العمران الحضري وذلك حین یقرر أن 
مباني الدولة تكون على نسبة قوة الدولة في أصلھا وھو ما نجد مصداقا لھ فیما 

  .محمد بن قالوون شھدتھ مصر في عصر الناصر
وال یقتصر دور الدولة على زیادة معدل نمو وازدھار المدن القائمة بل تستحدث 
مدنا جدیدة وخاصة زمن الفتوحات الكبرى، حیث تكون في حاجة إلى استحداث 
بعض المدن والثغور إلیواء حامیاتھا، وحمایة حدودھا الجدیدة من غارات الدول 

فقد  ،ق م 3 رنقالام ماسینیسا في العھد النومیدي شأن قسنطینة  أی المجاورة لھا
أراد لھا ماسینیسا أن تكون في مستوى قرطاج وأن تكون حاجزا مانعا قویا 
وصخرة متینة تتحطم علیھا محاوالت القوى األجنبیة، ولم یكتف بتحصینھا، 
وتطویرھا فحسب، بل ذھب إلى أبعد من ذلك حیث قام بتقویة جیشھ وتنظیمھ 

كما، وتطویر قتالھ وتسلیحھ تسلیحا جیدا ونظم اإلدارة وطّور الزراعة تنظیما مح
  .5»... والصناعة 

ویمكن تطبیق قولھ على الفتوحات اإلسالمیة األولى وما تالھا من إقامة أمصار 
  .جدیدة وسلسلة من الثغور البریة والبحریة على طول الحدود
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مدن من ازدھار ونمو ومثلما ربط ابن خلدون بین رقي الدول وما شھدتھ ال
فقد ربط أیضا بین اضطراب أحوال الدول في أواخر أیامھا وما تتعرض لھ المدن 
من تدھور وخراب، وذلك لما یحدث في مثل ھذه الفترات من أحداث ترتبط في 

  .أحیان كثیرة بطبیعة ھذه المرحلة من حیاة الدول
ھو مقرر  وشواھد ابن خلدون على ذلك مستقاة من أحداث عصره وعلى ما

  :وتتمثل ھذه العوامل والمظاھر فیما یلي. في تاریخ الدول المتعاقبة
عندما یفسد النظام االقتصادي للدولة یضطرھا إلى اتخاذ إجراءات اقتصادیة 

فرض الضرائب أو : قد تؤدي إلى تدھور حال المدن، ومن ھذه اإلجراءات مثال
ن ذلك باختالل العمران، فیؤثر المكوس وزیادتھا زیادة بالغة فتكسد األسواق ویؤذ
  .على الدولة، إذ ال یزال ذلك یتزاید إلى أن تضمحل

وأما ما یصاحب ھذا التدھور االقتصادي في الدولة فھو بطبیعة الحال ما 
من تعرضھا للمجاعات واألوبئة وإن تضافرت مع ھذا  قسنطینة،تكرر حدوثھ في 

  .قیام العربان بنھب المدنكثرة الفتن الختالل نظام الدولة السیاسي، مثل 
والقاعدة األساسیة ھي أن عمر العاصمة أو المدینة ھو عمر الدولة التي 
تشیدھا،  ومن ثم فمع امتداد عمر الدولة تشاد المباني وتتعدد وتتسع األسواق 

أیام قسطنطین في العھد قسنطینة حال مدینة  يوتزداد رقعة المدینة كما ھ
تب لھ األمن والھدوء وتمكن من السیطرة على المناطق فبعد أن است) م12(الروماني 

المجاورة والمحیطة بھا، كرس جھده لتعمیر المدینة وتنشیط التجارة والصناعة 
  . 1والزراعة بھا، حتى تستعید مكانتھا في ھذا المیدان

عمل صالح باي  «فقد  م1792ـ   م1771وكذا أیام صالح باي في العھد العثماني 
  .2»...ل قسنطینة وتنظیم بنایاتھا وإشادة بعض المعالم العمرانیةجاھدا على تجمی

أما بعد انقراض الدولة المشیدة للمدینة فإن األمور تتغیر إذ تخّرب العاصمة 
بخراب الدولة و انقراضھا، وتعلیل ذلك ھو فقدان العاصمة ) كرسي الملك (

أصحاب الوظائف لوظیفتھا السیاسیة وما یتبع ذلك من خروج الكثیر من سكانھا 
العامة التي ال توجد إّال في العاصمة، وقلة االھتمام بھا، فضال عما قد ینظر إلى 

بل قد تنقل الدولة الجدیدة سكان العاصمة . سكانھا من أھم أشیاع الدولة السالفة
  .القدیمة لتضمن سیطرتھا علیھا

حسب، بل وال یقتصر ابن خلدون على معالجة تدھور المدن على النحو السابق ف
یعطي تصورا آخر حیث تقف الظروف البشریة من وراء بقاء المدن على حالھا، 
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وذلك إذا ما بقیت كرسیا للدولة الجدیدة واستغنت الدولة بھا عن اختطاط عاصمة 
  .1جدیدة على نحو ما حدث للقاھرة وفاس

وھناك سبب آخر یحفظ للمدینة بقاءھا وعدم تدھورھا، وھو أن تكون قد أقیمت 
ث وضعھا الطبیعي ومن ثم یكون للمدینة ظھیر بشري في ضواحیھا وما قاربھا حی

  .في الجبال والبسائط من بادیة تمّدھا بالسكان، فیكون ذلك حافظا لوجودھا وبقائھا
والسبب في ذلك ھو ما یقرره ابن خلدون من تحّول سكان الریف والبادیة إلى سكن 

م یتوفر للمدن مثل ھذه الظروف البشریة، وأما إذا ل) ظاھرة النزوح الریفي(المدن 
فإن انقراض الدولة یؤدي إلى تناقص العمران وتشتت السكان ومن ثم خرابھا، 

  .2ومثال ذلك الفسطاط والكوفة والقیروان والمھدیة وقلعة بني حماد
ومن مظاھر ھرم المدن ما یتجلى في انتقاص عمرانھا ونقص صناعتھا ذلك أن 

ثر وتستجاد إذا كثر طالبوھا، فإذا أصاب الضعف المدن أخذت الصنائع مثال إنما تك
في الھرم و تناقص فیھا الترف، ومال سكانھا إلى االقتصار على الضروري، فتقل 

ومن ثم ال یجد أصحاب ھذه ) السلع الكمالیات(الصنائع التي كانت توابع الترف 
في التناقص ما الحرف إال المھاجرة إلى مدن أخرى غیرھا، وبذلك تظل المدینة 

  .دامت الصناعات في تناقص إلى أن تضمحل كلّیا
كما أن تراجع عمران المدن ال ینحصر في تقّلص مساحتھا وتناقص سكانھا 
فقط، بل وفي تغیر نمط المباني ومادة بنائھا، ذلك أن المدن العامرة تكثر فیھا 

فإذا تراجع  المباني المشیدة بالحجر والجیر والمنّمقة بشتى أسالیب التنمیق،
عمرانھا وخّف سكانھا وقّلت الصنائع ،كان من جملة ذلك عدم إجادة البناء 
واستخدام الطوب بدال من الحجارة، فیصیر بناء المدینة مثل بناء القریة وتظھر 

  . بالتالي على المدن سیماء البداوة
وفوق ھذا فإن قلة السكان وھجر المساكن وعدم القدرة على جلب مواد البناء 
الجدیدة یدفع بالضرورة سكان المدن المتدھورة إلى استخدام أحجار البناء القدیمة 

  .3ونقلھا من الدور القدیمة إلى الحدیثة
ومثل ھذه الدورة في المباني قد شھدتھا مدینتا الفسطاط والقاھرة في مراحل 
من تدھور األولى وخراب الثانیة مع المجاعات واألوبئة على نحو ما ذكر 

، ولعل في ذلك تأثرا بأفكار أستاذه ابن خلدون حین خلص 4زي في خططھالمقری
  .إلى مثل ھذه النتائج وطّبقھا على المدینتین
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كان للمدینة دورھا البارز عند العرب وھناك من الباحثین من یرى بأن : مقدمة
أیضا  ي، ھ)یمیةإقل(باإلقلیم  تھتمالجغرافیة العربیة التي تمیزت بكونھا جغرافیة 

ضف إلى وذلك راجع الھتمام العرب بالمدن وتعمقھم في دراستھا، أ 1جغرافیة مدن
 ومھدذلك وفرة المدن القدیمة في عالمنا العربي الذي یعد بحق موطن الحضارة 

  .2األول أكثر من مدینة یمكن أن تّدعي بأنھا أم المدن المدنیة
من ھنا كان للدراسة التاریخیة للمدن العربیة أھمیتھا البالغة من حیث كون ھذه 

" فاظ على الكیان القومي، الدراسة تبحث األصول إلحیاء التراث العربي والح
ولن نكون مجافین للحقیقة إذا قلنا إن . فالمدن بالنسبة للعرب تاریخ محفوظ َتجّسد

مجموع أعمار عواصم العرب القدیمة قد یعادل مجموع أعمار بقیة عواصم العالم 
كذلك لقد قّدر أن أي عاصمة عربیة قدیمة في إفریقیا تزید في عمرھا ...مجتمعة

عمار كل عواصم إفریقیا جنوب الصحراء، حیث أغلب المدن من على مجموع أ
  .3"أصل استعماري حدیث

و لقد اھتم العرب بتعمیر المدن وتشجیع الحیاة الحضریة، وكان من الضروري أن 
تقترن ھذه الحركة العمرانیة الواسعة التي شھدتھا المنطقة العربیة منذ فجر التاریخ 

العربیة في ھذا المجال  الرحلیةعراض الكتابات بدراسات متعددة للمدن بل إن است
ومع أن ھذه الكتابات كانت في . یبرز بكل جالء مدى اھتمام العرب بالمدینة

مجملھا قائمة على الوصف إال أنھا أسھمت في التعریف بالمدینة العربیة بشكل عام 
 من حیث الموضع والموقع والعمران والمساكن وتنظیم الموارد دون التعمق في

  .دراسة وتحلیل ھذه الموضوعات
للمسعودي أن عمر بن الخطاب رضي اهللا » مروج الذھب«و لقد جاء في كتاب 

عنھ حین فتح اهللا على المسلمین من العراق والشام ومصر وغیر ذلك من األقطار 
إّنا أناس عرب وقد فتح اهللا علینا  «: كتب إلى بعض الحكماء في ذلك العصر یقول

نتبوأ  األرض واألمصار فصف لي المدن وأھویتھا ومساكنھا وما  البالد ونرید أن
، فرد علیھ الحكیم الذي لم یفصح لنا المسعودي »یؤّثره التراب واألھویة في سّكانھا

أو ثجٌّ )أي مشبع بالرطوبة (فنجٌّ ركام  الشامأما  «: عن اسمھ وال عن موطنھ فقال
یرّطب األجسام، وأما أرض ) مطرأي كثیر ال(وغدق ُرھام ) كثیر الماء(غمام أي 

، دیار الفراعنة ومنازل الجبابرة )مطمئّنة(غوراء ) واسعة(فأرض قوراء  مصر
... تفضل بنیلھا، وذمُّھا أكثر من حمدھا، ھواؤھا راكد وحرھا زائد وشرھا بائد

وأھلھا مكر وریاء وخبث ودھاء، إال أنھا بلد َمكسٍب ولیست بلد مسكن لترادف 
فحاجز بین الشام والیمن والتھائم وھواؤه  الحجازوأما . شرورھافتنھا واتصال 

ویشّجع القلوب ) یجعلھا جافة(حرور ولیلھ بھور، ینّحف الجسم ویحّشف األدمغة 
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ویسقط الھمم ویبعث على اإلحن ویذھب بالرحمة ویكسب الشجاعة وفي أھلھ غدر 
  ...ولھم خبث ومكر ودیارھم مختلفة وھممھم غیر مؤتلفة

فنار المشرق وسّرة األرض وقلبھا إلیھ تطاردت المیاه وبھ اتصلت  لعراقاوأما 
النضارة وعنده وقف االعتدال فصفت أمزجة أھلھ ولطفت أذھانھم واحتّدت 

وھو مفتاح الشرق ومسلك الّنور، وأھلھ ...وقلب األرض العراق ... خواطرھم 
  1»...ضائلأعدل األلوان وأنقى القرائح وأفضل األمزجة وفیھم جوامع الف

نقل لنا عدد كبیر من الرحالین العرب واألجانب صورا حیة صادقة عن ولقد 
المدن والمجتمعات العربیة اإلسالمیة في المشرق والمغرب العربیین، وعن عادات 

  .السكان وتقالیدھم ونظمھم اإلجتماعیة وأحوالھم النفسیة في فترات زمنیة متباینة
ر عن عاطفة قویة جیاشة نحو ما یصفون وكان وصفھم في أغلب األحیان یصد

  .سواء أكانت ھذه العاطفة مبعثھا الحب واإلعجاب أم البغض والكراھیة
المرافق والمشاھد : وقد انصّب وصف ھؤالء الرحالة للمدن حول نواح ثالث ھي

تضم األسوار والحصون والمساجد والمدارس والحمامات  فالمرافقواألرباض 
تضم  و  المشاھدو. والمنازل والشوارع واألبواب ترستاناوالمیاه واألسواق والما

المقابر والموالد وآثار األنبیاء والعلماء واألولیاء والمواقع اإلسالمیة والمعابد 
  .فتضم األحیاء والضواحي ضاألرباوأما . والكنائس واآلثار غیر اإلسالمیة

أنھ تعرض  من لم یصف المدینة وفق ھذه العناصر الثالثة إالالرحالین ومن 
                                                                   لبعضھا تارة وأھمل البعض تارة أخرى

والمنھج وإنما  *ھذا ولم یقتصر الوصف على المحتوى اإلثنوغرافي     .          
بیر متمثال في جمال اللفظ وحسن التع - لدى عدد منھم - أبرز أیضا العنصر األدبي  

  .وغلبة السجع
ولقد سلك جل الرحالین إن لم نقل جمیعھم منھجا معینا في وصف المدن واألقالیم 
التي حطوا بھا الرحال قوامھ المعاینة الشخصیة عن طریق المالحظة المباشرة 
والمعاشرة أي االختالط بالناس علِّیتھم وعامتھم والذین یتخذون من بعضھم أو 

  .2ّماھم المقدسي، مصادر إخباریة للمعلوماتكما س) الثقات من الرجال(
كما كشفت لنا نصوصھم الرحلیة في وصف المدن بعض الصفات الشخصیة 
التي یتحلى بھا الرحالة كالصبر على الغربة ومعاناة السفر والتحقق من القول 
بالرجوع إلى مصادر الثقة والسعي بقدر المستطاع إلى االبتعاد عن الذاتیة 

یث ال یأخذ األمور على عّالتھا وال یصبغھا بما تملیھ علیھ أھواؤه، واالنحیازیة بح
بل یتوخى التحقیق فیھا وسبر أغوارھا عن طریق االختالط والحوار مع الفقھاء 
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إال في القلیل النادر حیث تغلب على بعضھم ... 1واألدباء والزھاد والمتصوفین
ولعل ھذا ما یؤكده  2آخرذاتیتھ فتجده  ینحاز إلى قوم دون قوم وإلى بلد دون 

فانتظم كتابنا :" حیث یقول)  أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم(المقدسي في كتابھ 
ھذا ثالثة أقسام أحدھا ما عایناھا والثاني ما سمعناه من الثقات، والثالث ما وجدناه 
في الكتب المصنفة في ھذا الباب وغیره، وما بقیت خزانة ملك إال وقد لزمتھا، وال 
تصانیف فرقة إال وقد تصفحتھا، وال مذاھب قوم إال وقد عرفتھا، وال أھل زھد إال 

  .3حتى استقام لي ما ابتغیتھ في ھذا الباب...وقد خالطتھم
ولقد كان لعاملي الزمان والمكان بروز واضح في ھذه النصوص الرحلیة 

لك فقد نقف في وصف رحالة لمدینة على ما ال نقف علیھ في وصف آخر لھا وذ
مثال یعتبر ) العاشر المیالدي(الختالف الزمان أو العصر، فالقرن الرابع الھجري 

من أحفل القرون بأخبار الرحالین العرب وأسفارھم في األقطار، فلقد تنّقل 
الرحالون في مدن العالم اإلسالمي شرقا وغربا وكتبوا عّما لقوه من التجارب 

الیوم دلیل المؤرخ والجغرافي والمشاھدات في مؤلفات لم یزل بعضھا حتى 
ومع أن الرحالت في القرون التالیة مباشرة كانت قد أخذت .والباحث اإلثنوغرافي 

  .في االنحسار إال أنھ كان ثمة قلة من الرحالة الذین اشتھرت أعمالھم
وفي الفترة التي قّلت فیھا رحالت المشارقة كثر عدد الرحالین المغاربة 

ألداء فریضة الحج، وزیارة المدن اإلسالمیة الشھیرة  الذین اتجھوا صوب الشرق
القرن (ھؤالء نذكر الرحالة الشھیر ابن جبیر  نمثل بغداد ودمشق والقاھرة وم

إال أن ذلك لم یدم طویال، إذ أن انعكاسات ) .الثالث عشر المیالدي/ السابع الھجري
نذ القرن التاسع فترة عصر االنحطاط والتأخر الذي عّم أرجاء العالم اإلسالمي م

ولمدة ) الذي یعتبر خاتمة عصور الرحالت العربیة في القرون الوسطى( تقریبا 
ثالثة قرون بحالة من الترّدي واالنقسام والجھل، األمر الذي أّدى بالناس إلى الزھد 

َتمّثل كل ھذا في نوعیة رحالت ھذه الفترة حیث اھتم الرحالة . والقنوط والیأس 
الحكم واألدب والدعوة إلى التصوف وتسجیل أسماء األولیاء بتقدیم المواعظ و

والصالحین والتبّرك بھم، وخیر من مّثل ھذا النوع من الرحالت عبد اهللا المّراكشي 
أو الرحلة العیاشیة الذي لم یكن  ماء الموائدصاحب كتاب ) م1679-1626(العیاشي 

بالنسبة إلى موضوع وصف المدن وذكر أحوال األقوام بھا فیھ سوى أمر ثانوي 
  .المشایخ وآداب التصّوف

والقارئ المتأّني لھذه النصوص الرحلیة الوصفیة یقف على مدى ما فیھا من 
مفاضلة بین المدن العربیة اإلسالمیة من جانب أھلھا وطرائق حیاتھم وھي 
مفاضلة تبدو وكأنھا قامت أساسا على منطلق دیني وأخالقي باإلضافة إلى 
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الكرم والجود والبذل ( ائل التي قد تحّلى بھا بعض حكامھا مثل مجموعة من الفض
  أو تحلى بھا ) وتكریم العلماء والفقھاء 

  
  
  

( أو بیئتھا الطبیعیة ) اإلیمان والتقوى والعفة والضیافة واعتدال المزاج(أھلھا مثل 
       1).التراب والماء والھواء

 ىعربیة تختلف من عین عربیة إلمن شك في أن نظرة الرحالین إلى المدینة ال و ما
 :أخرى أجنبیة ولعل ذلك ماتجّلیھ النصوص التالیة

  :العرب نتل المدینة العربیة في عیون الرحا:أوال
صاحب كتاب ) ھـ350- ھـ 275(أبو القاسم إبراھیم بن محمد الفاسي : األصطخري - 1
قالیم ووصفھا وصفا الذي اھتم فیھ بدراسة المدینة العربیة داخل األ" والممالك المسالك"

ولقد قّسم األصطخري بالد اإلسالم إلى عشرین . دقیقا ُمحّددا مواقعھا، ذاكرا آثارھا
صورة " إقلیما وأفرد صورة لكل إقلیم من ھذه األقالیم ثم وضع صورة شاملة سّماھا 

أّما المدن فقد رسمھا . كما لّون المصورات الجغرافیة. أو صورة األرض" الكل
صفر واألحمر على أشكال مختلفة منھا ما ھو على شكل أوراق باللونین األ

      *. األشجار ومنھا ما ھو على شكل مستطیل تعلوه دوائر صغیرة ملونة
  .2أما المدن الرئیسة فقد ُرسمت بدائرتین إلى ثالث وُلّونت باألصفر أو األحمر

صاحب ) م943/ھـ331(أحمد بن حوقل النصیبي البغدادي أبو القاسم  :ابن حوقل - 2
أو المسالك والممالك أیضا وھو االسم الذي ظھر بھ في ) صورة األرض(كتاب 

م وفیھ یذكر الغرض األساسي من كتابھ وھو وصفھ األقالیم 1873طبعة لیدن 
الموجودة على سطح األرض ،كما أنھ یذكر كل شيء شاھده في اإلقلیم وحدوده 

  *.ھ والصحراء الموجودة بھوأھم مقاطعاتھ ومدنھ وجبالھ وأنھاره وبحیرات
وھو یتحدث عن رغبتھ الملّحة في ركوب األخطار ومحبة تصویر المدن وكیفیة 

ونلمس اھتمام ابن حوقل بالمدن من .مواقع األمصار وتجاور األقالیم واألصقاع
  وصفھ لھا 

  
في أكثر من موطن وصفا ابتعد فیھ عن الجري وراء العجائب وحشد الغرائب على 

سب إلیھ من المبالغة التي تصدر عادة عن عاطفة مفرطة أو سذاجة أو الرغم مما ن
وبدمشق مسجد لیس في اإلسالم أحسن  «:دمشققلة ثقافة كما في قولھ في وصف 
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فمدینة وسطة  برقةفأما  «:في لیبیا قولھ  برقةوجاء في وصفھ مدینة  1.»منھ
كور عامرة وھي في لیست بالكبیرة الفخمة وال بالصغیرة الزرّیة ولھا ) متوسطة(

بقعة فسیحة تكون مسیرتھا یوما وكسرا في مثلھ ویحیط بالبقعة جبل من سائر 
جھاتھا، وأرضھا حمراء خلوقیة التربة وثیاب أھلھا أبدا محمّرة وھي بحریة بّریة 

  »...2نجبلیة وھي أول منـبر ینـزلھ القـادم من مصر إلى القیروا
مدینة بیضاء من ) ھكذا( أطرابلس«: ــولھ اللیبیة فیصفـھا بق طرابلسأما مدینة 

الصخر األبیض على ساحل البحر خصبة حصینة كبیرة ذات ربض صالحة 
األسواق كبیرة وكان لھا في ربضھا أسواق كبیرة فنقل السلطان بعضھا إلى داخل 

  3"»...السور، وارتفاعھا دون ارتفاع برقة في وقتنا ھذا 
ة جبلیة یشقھا نھر وھي جانبان یلیھما وفاس مدین «:فیقول  فاسویصف مدینة 

ونھرھا كبیر غزیر الماء علیھ أرضیة كثیرة وھي مدینة خصبة ..أمیران مختلفان 
  .4»مفروشة بالحجارة

ولقد قّدم أبو القاسم بن حوقل البغدادي وصفا عاما للعالم في عصره ضّمنھ أول 
لك إلى أھمیة وصف دقیق لبالد المغرب واألندلس في العصور الوسطى منبھا بذ

المغرب ومكانتھ، وتعتبر المادة التي قّدمھا على جانب كبیر من األھمیة ألنھا 
مألت فراغـا كبیـرا في المعلومات الجغرافیة عن المغرب خاصة وأن ابن حوقل 
لم یكن رحالة دقیق المالحظة فحسب ولكنھ كان إلى جانب ذلك عالما جغرافیا 

التقى بھ في بغداد  األصطخريرافي أبا إسحاق متمكنا، وما یؤكد ذلك ھو أن الجغ
وتتمیم بعض " مسالك الممالك"م وعرض علیھ تصحیح كتابھ 952 - 951/ ھـ340سنة 

  .خرائطھ اعجابا بمھارتھ في صناعة الخرائط
. مدینة وقریة وقلعة وحصن بالمغرب)34(وتحّدث ابن حوقل عن  أربعة وثالثین 
  :  بین نوعین من المدنونمیز في ظاھرة التمدین التي رصدھا 

مثل ملیلة وطنجة وسال  األولیةأو  واألزلیة بالقدیمةالتي وصفھا  المدن: أوال
،ویسّمى بعضھا بالمدن الجاھلیة خاصة تلك التي رأى فیھا تماثیل أو رسوم تدل 

  "     تشمس"مدینة مثل على وثنیة أھلھا 
دثھا إدریس بن إدریس، التي أح فاسمثل  اإلسالمیةأي  المُحَدثة المدن: ثانیا

 طنجةالتي استحدثھا األدارسـة على ظھر جبل یبعد میال من موقع  طنجةومدینة 
التي استحدثھا حسن بن كنون زلولو : األصلیة الذي كان على وجھ البحر 

  .اإلدریسي واتخذھا قاعدة لحكمھ
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 وتؤكد إشاراتھ ھذه على أن ظاھرة التمدین قد انتعشت خالل العصر اإلدریسي،
وانتشارھم بالمنطقة الشمالیة حیث  فاسوبالخصوص بعد خروج األدارسـة من 

  .بنوا عددا من المدن اتخذوھا قواعد لحكمھم
وفي وصف ابن حوقل للمدن اھتم بظاھرة تحصینھا و تسویرھا وھي ظاھرة كانت 
بحكم الظرفیة التاریخیة المضطربة حاجة حیویة بالنسبة لبعض اإلمارات، فقد كان 

إلى التحصینات الطبیعیة كقمم الجبال وطرقھا الوعرة  نرسة مثال یلجأواألدا
التي كانت عبارة عن حصن منیع " الحجر"لتأسیس مدنھم وقواعدھم مثل مدینة 

  .1على جبل شامخ احتمى فیھ األدارسة وحموا فیھ أمالكھم
 ھـ390- ھـ336شمس الدین عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء : المقدسي -3 

اشتھر ھذا الرحالة بتعدد رحالتھ وتمیز عّمن سواه بكثرة مالحظاتھ وسعة نظره 
وحرصھ على الموضوعیة ووصفھ الشامل المتكامل للطبیعة والبیئة والبشر و 
ألسنتھم وتقالیدھم ومنتجاتھم الزراعیة والصناعیة ومالبسھم ومساجدھم مما أھلھ 

العاشر (القرن الرابع الھجري ألن یكون أبرز رجاالت الرحلة الوصفیة في 
  ).المیالدي

ما جمعھ من معلومات ) أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم(وضّمن المقدسي كتابھ 
ومشاھدات، فجاء سجّال حافال باألوصاف الدقیقة للبالد التي حّل بھا وما كتبھ عن 

علیھا المدن العربیة التي زارھا ومّر بھا في رحالتھ المتعددة وھي أوصاف یغلب 
  .جمال الصیاغة وحالوة السجع وصدق التضاد وعمقھ وداللتھ

الرملة قصبة فلسطین بھّیة حسنة  «:من فلسطین قولھ الرملةجاء في وصفھ لمدینة 
والتجارة بھا مفیدة والمعایش حسنة لیس ....البناء خفیفة الماء مرحة واسعة الفواكھ

حواریھا وال أبرك من  في اإلسالم أبھى من جامعھا وال أحسن وال أطیب من
موضوعة بین رساتیق زكیة ومدن محیطة ورباطات . وال ألّذ من فواكھھا *كورتھا

فاضلة واسعة وأمور جامعة، وقد خطت في السھل وقربت من البحر والجبل 
وحوت الخیرات والفضل، غیر  *وجمعت التین والنخل، وأنبتت الزروع على البعل

وفي الصیف ذریرة من الرمل ال ماء یجري و ال أنھا في الشتاء جزیرة من الوحل 
كثیرة البراغیث عمیقة األثار وھي مالحة اآلبار وماء . خضرة وال طین وال ثلج

  . 2»...المطر في جباب مقفلة والفقیر عطشان والغریب حیران
وصحار ھي قصبة  «:الُعمانیة وقد أقام بھا سنة كاملة  صحارویقول عن مدینة 

الصین الیوم بلد أجل منھ، عامر آھل حسن طیب نزه ذو عمان لیس على بحر 
یسار وتجارة وفواكھ وخیرات من زبید، وصنعاء، أسواق عجیبة وبلدة ظریفة 
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ممتدة على البحر، ُدورھم من اآلجر والسیاج شاھقة نفیسة والجامع على البحر لھ 
سعة من منارة حسنة طویلة في آخر األسواق ولھم آبار عذیبة وقناة حلوة وھم في 

كل شيء، دھلیز الصین وخزانة الشرق والعراق وبغوثة الیمن وقد غلب علیھا 
  .الفرس ،والمصلى وسط النخیل

ومسجد صحار نصف فرسخ َثّم بركت ناقة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، قد ُبني 
أحسن بناء وھواؤه أطیب ھواء من القصبة، ومحراب الجامع بلولب یدور تراه 

بنیانھم طین . أخضر وحینا أحمر وفجوة في أحد الجبال كبیرة مرة أصفر وكرة
  1.»...والجامع مع وسط السوق

و المقدسي في نصوصھ الوصفیة التي شغلت حیزا على امتداد ما یقارب 
الخمسمائة صفحة من كتابھ السابق الذكر یبدو مخالفا سابقیھ في مجال األدب 

  الرحلي والذین یؤخذ علیھم 
  

لجمع والنقل دون المشاھدة والمعاینة وتجّشم مشاق الرحلة، لذلك قال غالبا اعتماد ا
ألنھ ولید البحث والسفر والجھاد في سبیل العلم ولقاء العلماء  «إّن كتابھ یفُضلھ 

  .2»...وكثرة االطالع وبذل األموال على التنقل والترحال
ع المادة وأسلوب وكأننا بھ قد فھم مھمة الرحالة والمنھج الذي یتعین اتباعھ في جم

الجمع بل والصفات التي یجب أن یتحلى بھا الراغب في الرحلة والسفر عبر 
وأما دمشق فاسم القصبة أیضا ومدنھا  «:فیقول دمشقیصف مدینة . المجھول

الغوطة، : ولدمشق سّت رساتیق . بانیاس، صیدا، بیروت، اطرابلس، عرقة
ودمشق ھي مصر الشام ودار الملك . ..حوران، البتنیة، الجوالن، البقاع، و الحولة

 –أیام بني أمیة ثَم قصورھم وآثارھم، وبنیانھم خشب وطین، علیھا حصن أحدث 
من طین، أكثر أسواقھا مغطاة ولھم سوق على طول البلد مكشوف  –وأنا بھا 

حَسن، وھو بلد قد خرقتھ األنھار و أحدقتھ األشجار وكثرت بھ الثمار مع رخص 
داد، ال ترى أحسن من حّماماتھا وال أعجب من فّواراتھا وال األسعار وثلج وأض

أحزم من أھلھا، وھي طیبة جدا غیر أن في ھوائھا یبوسة وأھلھا غاغة وثمارھا 
تفھة ولحومھا عاسیة ومنازلھا ضیقة وأزقتھا غاّمة وأخبازھا ردیة والمعایش بھا 

مال مجتمع أكثر منھ  والجامع أحسن شيء للمسلمین الیوم، وال ُیعلم لھم... ضیقة 
قد رفعت قواعده بالحجارة الموجھة كبارا مؤلفة وجعل علیھا، وجعلت أساطینھا 
أعمدة سوًدا ُملًسا على ثالثة صفوف واسعة جدا، وفي الوسط إزاء المحراب قبة 

ثم ُبّلط جمیعھ ) أقواس(كبیرة، و أدیر على الصحن أروقة متعالیة بفراخ فوقھا 
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انھ إلى قامتین بالرخام المجّزع ثم إلى السقف بالفسیفساء بالرخام األبیض، وحیط
  1.»...الملونة

وھو من ) ھـ346ت(أبو الحسن علي بن الحسین بن علي بن عبد اهللا : المسعودي - 4
 ھیرودوتأشھر الرحالین العرب في القرن العاشر المیالدي وقد لقبھ األوروبیون 

وصار إماما للمؤرخین  «فقال عنھ  )إمام المؤرخین( كما لّقبھ ابن خلدون  العرب
وأطلق . 2»یرجعون إلیھ أصال ویعولون في تحقیق الكثیر من أخبارھم علیھ

إذ ) العاشر المیالدي(اسمھ على النصف األول من القرن الرابع الھجري  سارتون
  .3سّماه عصر المسعودي

في وقد صف المسعودي البلدان التي زارھا وصفا دقیقا قائما على المشاھدة 
أسلوب سردي جّذاب ممتع كاد یجعل منھ أحد أكبر قّصاصینا وروائیینا لوال أن 

  .    البعض في ذلك الزمان كان یرى ھوان شأن القّص وضآلة قدر أصحابھ
 ومعادن الذھب مروج: أّلف المسعودي ما یزید على أربعة وعشرین كتابا أھمھا

ائب البلدان والغامر بالماء وكتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعج الجوھر
  .والعمران

ولیلة الغطاس لھا بمصر شأن «: یقول المسعودي في وصف مصر لیلة الغطاس
وستة  ∗عظیم عند أھلھا، ال ینام الناس فیھا وھي لیلة إحدى عشر تمضي من طوبة

من كانون الثاني، ولقد حضرت سنة ثالثین وثالثمائة لیلة الغطاس بمصر 
طفیح في داره المعروفة بالمختارة في الجزیرة الراكبة للنیل واإلخشید محمد بن 

والنیل یطیف بھا وقد أمرنا فأسرج من جانب الجزیرة وجانب الفسطاط ألفا مشعل 
غیر ما أسرج أھل مصر من المشاعل والشمع، وقد حضرت النیل في تلك اللیلة 

في الدور  عدة آالف من الناس المسلمین والنصارى ، منھم في الزوارق ومنھم
الدانیة من النیل ، ومنھم على الشطوط ال یتناكرون الحضور ، ویحضرون كل ما 
یمكنھم إظھاره من المآكل والمشارب والمالبس وآالت الذھب والفضة والجواھر 

  4.»...أو العزف والقصف و ھي أحسن لیلة تكون بمصر يوالمالھ
بھ إلى الحسین بن علي  ابن الملقب بالشریف المتداد نس م1160ھـ493: اإلدریسي -5

وھو أحد أبرز الرحالین والجغرافیین العرب في القرون الوسطى ) ض(أبي طالب 
نزھة المشتاق في ( الثاني عشر المیالدي وصاحب كتاب) القرن السادس ھجري(

الذي ذكر فیھ أھم المدن والحصون محددا مواقعھا وأظھر اھتمامھ  )اختراق األفاق
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ن التي زارھا خاصة في األقسام التي أفردھا إلفریقیا الشمالیة الزائد بدراسة المد
وإسبانیا وصقلیة حیث اھتم خالفا لألقسام األخرى من كتابھ باإلعتماد على 
المالحظة الشخصیة فوصفھا وأجاد الوصف وحرص على حشد المعلومات 

جامعا المختلفة المتنوعة في شتى مناحي الحیاة بھذه المدن مما جعل عملھ متمیزا 
إلى حد كبیر ،كل ذلك إنما تأتى لھ بفضل رغبة نھمة وشھوة جامحة للعلم ودقة في 

  :   المالحظة وسفر طویل اْلَتھم جل عمره حتى سمعناه یردد
  َضاَع ِفي الُغْرَبِة ُعْمِري      ِري ـَْلْیَت ِشْعِري َأْیَن َقب               
  َتاُق ِفي َبـرٍّ َوَبـْحِر      ا َتْشـ  ِین َمـلمَْ َأَدْع ِلْلعَْ               
  َدى َخْیـٍر َوَشـرِّـَل    وَخِبْرُت الّناَس واألرض                   
  َكَما في َطيِّ َصْدِري ًرا     َم َأِجْد َجــاًرا َوَالدَا   ل               
  .1بمَِْیـٍت َأْو بـَِقـْفِر  ـْر ِإالَّ     ـَفَكـَأنِّي لَم َأِس  

  :ومن جید شعره قولھ على بحر الخفیف 
  جع عنَھاِ إلَى ُذیـوِل اَلمَغاِرْب الَمَشاِرِق َأْن َأْر       إنَّ َعْیبًا َعَلى 

  َبْعـَدَمـا جَاَء ِفْكُرُه ِبالَغرایْبَیِضیُع فِیَھا غِریٌب         وَعِجیٌب         
  .ُموا َبیََْنـُھْم َھَداَیا السََّحاَیْبَقسَّ ا ِخَالَل َأَنـاسٍِ        َوُیَقاُس الَظَم

بیروت مدینة على ضفة البحر علیھا سور  «:فیقول بیروتیصف اإلدریسي مدینة 
حجارة كبیرة واسعة ولھا بمقربة منھا جبل فیھ معدن حدید جید یقطع ویستخرج 
منھ الكثیر ویحمل إلى بالد الشام، وبھا غیضة أشجار صنوبر مما یلي جنوبھا 

  .2»...ومنھا إلى دمشق یومان... لى جبل لبنان تتصل إ
ومدینة فاس مدینتان بینھما نـھر كبیر یأتي من  «:فیصفھا بقولھ  فاسأما مدینة 

عیون تسمى عیون صنھاجة ، وعلیھ في داخل المدینة أرجاء كثیرة تطحن بھا 
نوبیة والمدینة الشمالیة فیھا تسمى القرویین وتسمى الج. الحنطة بال ثمن ،لھ خطر 

واألندلس ماؤھا قلیل، ولكن یشّقھا نھر واحد یمر بأعالھا ، وینتفع منھ . األندلس 
ببعضھا، وأما مدینة القرویین فمیاھھا كثیرة تجري منھا في كل شارع وفي كل 
زقاق  ساقیة متى شاء أھل الموضع فّجروھا فغسلوا مكانھم منھا لیال فتصبح 

نھ صغیرة كانت أم كبیرة ساقیة ماء نقیا أزقتھم ورحابھم مغسولة وفي كل دار م
كان أو غیر نقي، وفي كل مدینة فیھا جامع ومنبر وإمام وبین المدینتین أبدا فتن 

وبمدینة فاس ... وبالجملة أن أھل مدینتي فاس یقتل فتیانھا بعضھم بعضا. ومقاالت
م وألھلھا اھتمام بحوائجھم ومبانیھ..ضیاع ومعایش ومبان سامیة ودور وقصور 

وجمیع آالتھم ونعمھا كثیرة والحنطة بھا رخیصة األسعار جدا دون غیرھا من 
البالد القریبة منھا وفواكھھا كثیرة وخصبھا زائد وبھا في كل مكان منھا عیون 
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غزیرة وجھاتھا مخضّرة مونقة وبساتینھا عامرة وحدائقھا ملتّفة وفي أھلھا عزة 
  .1»...ومنعة

صاحب )  1094- م1014)(ھـ487- ھـ405:(  األندلسيأبو بكر عبد اهللا :البكري -6 
وصفا ُیظھر أنھا مدینة عریقة  مدینة الجزائریصف البكري ". والممالك المسالك"

وقت من  يفي القدم، وأن آثارھا كثیرة حتى ُیظن أنھا كانت عاصمة للبالد ف
ة، األوقات، وأن عظمة كنیستھا التي ُحّولت إلى مسجد تدل على قیمتھا التاریخی

وأنھ كان لھا شأن عظیم في العھد الروماني حیث كانت تتركز بھا الدیانة 
جزائر بني مزغنى ھي مدینة جلیلة  «...المسیحیة، وتقوم بھا المدرسة الوھبیة

قدیمة البنیان فیھا آثار لألُّّول وآزاج محمكمة تدل على أنھا كانت دار مملكة لسالف 
بحجارة ملونة صغار مثل الفسیفساء فیھا  األمم ، وصحن دار الملعب فیھا قد فرش

للحیوان بأحكم عمل وأبدع صناعة لم یغیرھا تقادم الزمن وال تعاقب القرون  رصو
وكانت بمدینة بني مزغنى كنیسة عظیمة بقي منھا . ، ولھا أسواق ومسجد جامع 

جدار مدّور من الشرق إلى الغرب وھو الیوم قبلة للشریعة للعیدین مجّصص كثیر 
قوش والصور ومرساھا مأمون لھ عین عذبة یقصد إلیھا أھل السفن من أھل الن

  2.»...إفریقیة واألندلس وغیرھما، وھو مرسى مأمون
في أواخر السادس الھجري فیصف مدینة  ،)مجھول( صاحب اإلستبصارأما  - 7

ومدینة مراكش الیوم من أعظم مدن الدنیا بھجة وجماال بما زاد  «:بقولھ  مراكش 
) ض(الخلیفة اإلمام وخلیفتھ أمیر المؤمنین أبو یعقوب وخلیفتھما أبو یوسف فیھا 

فإن اإلمام بنى بھا جامعا عظیما ثم زاد فیھ مثلھ أو أكثر في قبلتھ، ورفع بینھما 
). ض(المنار العظیم الذي لم یشّید في اإلسالم مثلھ وأكملھ ابنھ وخلیفتھ أبو یعقوب 

أودیة درن وغرس ْبِحیَرة عظیمة بغرب المدینة قبل وجلب الخلیفة اإلمام المیاه من 
أمیال وبنى فیھا وخارجھا صھریجین عظیمین كّنافي تلك ) 6(نفیس دورھا ستة 

  ...المّدة نعوم فیھما
وأحدث الخلیفة بعده ابنھ أبو یعقوب َبحائَر مثلھا في الغرس بل أجمل وجلب لھا 

یبق في مدائن األرض أعظم المیاه وأخذھا في صھاریج أعظم من المتقدمة ولم 
  3.»...منھا

م أشھر 1286-1208/ھـ785- 605:أبو الحسن علي بن موسى  :ابن سعید األندلسيـ 8
الُمغِرب في ُحَلى " األدباء الرحالین في القرن السابع الھجري وصاحب كتاب

الذي دّون فیھ رحلتھ واعُتمد علیھ كثیرا في استقصاء أخبار ومعالم  "الَمغِرب
  . والمغرب األندلس
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كورة بلنسیة من شرق األندلس ینبت :" وخیراتھا  مدینة بلنسیةیقول في وصف 
بھا الزعفران وتعرف بمدینة التراب وبھا كمثرى تسمى األرزة في قدر حبة العنب 
، قد جمع مع حالوة الطعم وذكاء الرائحة إذا دخل عرف بریحھا ویقال أن ضوء 

  .دلسبلنسیة یزید عن ضوء سائر بالد األن
، ولعل في 1"وبھا منازه ومسارح ومن أبدعھا وأشھرھا الرصافة ومبنیة أبي عامر

ھذا الوصف ما یدل على قدرة ابن سعید الفائقة على المالحظة وااللتقاط إذ 
وأنھا أكثر ضوء من ( المالحظ أنھ قلما یتحدث الرحالة عن الضوء في مدینة 

  ).غیرھا 
وھي المدینة التي سكن بھا ردحا من  في عصر الموحدین مدینة مراكشویصف 

الدھر حتى عرفھا ظاھرا وباطنا وتبادال من المودة ما مأل علیھ حنایاه وغض 
وھي مما سكنت بھا وعرفتھا .. «طرفھ عن كل ما یزري بھا من الھنَّات حتى قال

وباطنا ، وال أرى عبارة تفي بما تحتوي علیھ ویكفي أن كل قصر من  اظاھر
الدیار والبساتین والحمام واالصطبالت والمیاه وغیر ذلك، حتى قصورھا مستقل ب

أن الرئیس منھم یغلق بابھ على جمیع خولھ وأقاربھ وما یحتاج إلیھ وال یخرج من 
بابھ إلى خارج داره لحاجة یحتاجھا ، وال یشتري شیئا من   السوق لمأكل، ویقري 

  .أوالده في مكتب
یقصد القصبة التي بناھا -  بوبظاھرھا مدینة اختطھا المنصور یعقو

ولخواصھ بمراكش وبھا قصر الخالفة الذي بناه ،بھ دور عظیمة وبھا  - المنصور
. بستان یعرف بالبخیر طولھ اثنا عشر میال وبھ بْركة عظیمة لم یعلم مثلھا

وبمراكش جامع جلیل یعرف بالكتبیین طولھ مائة وعشرة أذرع وعلى بابھ ساعات 
زنتھا * ن ذراعا كان یرى منھا انقضاء كل ساعة صنجةمرتفعة في الھواء خمسی

                                      2.»مائة درھم تتحرك لنزولھا أجراس تسمع على بعد تسمى عندھم بالبجانة   
كما أّن ابن سعید یجنح في أحیان كثیرة إلى المبالغة في الوصف خاصة إذا تعلق 

علیھا دون سواھا من البالد، وفي نصوصھ األمر ببالده، فالكمال مقصور 
الوصفیة ما یؤكد ھذه الحقیقة،  یقول في وصف جزیرة األندلس ومن خاللھا 

ولقد تعجبت لّما دخلت الدیار المصریة من أوضاع  «: - دون مبرر- یعرض لمصر 
قراھا التي یكّدر العین سوادھا ویضیق الصدر بضیق أوضاعھا، وفي األندلس 

المدینة العظیمة الممصرة من شلھا، والمثال في ذلك أنك إذا جھات تقرب فیھا 
، وھي في نھایة مدینة طریشتوجھت من أشبیلیة فعلى مسیرة یوم وبعض آخر 

من الحضارة والنضارة ، ثم یلیھا الجزیرة الخضراء كذلك ثم مالقة ، وھذا كثیر 
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س وطفت في َبّر ُمذ خرجت من األندل..وأنا أقول كالما فیھ كفایة ... في األندلس 
العدوة في المغرب األوسط فرأیت بجایة وتونس ، ثم دخلت الدیار المصریة 
فرأیت األسكندریة والقاھرة والفسطاط ، ثم دخلت الشام فرأیت دمشق وحلبا وما 
بینھما ، لم أر ما یشبھ رونق األندلس في میاھھما وأشجارھا إال مدینة فاس 

شام ، وفي حماة مسحة أندلسیة ولم أر ما بالمغرب األقصى ، ومدینة دمشق بال
یشبھھا في حسن المباني والتشیید والتصنیع إال ما شید في مراكش في دولة بني 
عبد المؤمن ، وبعض األماكن في تونس وإن كان الغالب على تونس البناء 
بالحجارة كاإلسكندریة ، ولكن اإلسكندریة أفسح شوارعا وأبسط وأبدع ، ومباني 

  .».1...فیما یستحسن ألنھا من حجارة صلبة وفي صنعھا وترتیبھا إتقان حلب داخلة
  

  :بمصر مدینة الصالحیةومن جید شعره الوصفي قولھ في 
  َتأّمْل  ِلُحْسِن الصَّاِلِحّیِة إذَا بَدْت      َوَأبـَراُجَھا ِمْثُل النُُّجوِم َتَالَال

  كَما زَار َشُغوٌف یرَُوُم ِوَصاَال  َوَوافَى إلَِْیھَا النِّیُل َبْعَد غَایـَـةٍ      
  2وعَاَنَقَھا ِمْن َفْرِط َشوٍق ُمِحبُّھَا        َفَمدَّ یـَِمیًنا نحََْوَھا َوِشـماال

وعندما خرج ابن سعید األندلسي لزیارة الفسطاط لفت انتباھھ مشھد لم یألفھ من 
یق فحسب بل لم یكونوا یأكلون في األسواق أو قارعة الطر«قبل فأھل القاھرة 

كانوا یأكلون في المسجد الجامع مما أثار دھشتھ إذ عاین عند انتھائھ إلى جامع 
كبیرا قدیم البناء غیر مزخرف ثم لم یلبث أن أبصر العامة رجاال  اعمرو جامع

ونساء قد جعلوه معبرا بأوطئة أقدامھم یجوزون فیھ من باب لیقّرب علیھم الطریق 
المكّسرات والكعك ، وما جرى مجرى ذلك ، والناس والبّیاعون یبیعون أصناف . 

یأكلون منھ في أمكنة عدیدة غیر محتشمین لجري العادة عندھم بذلك، وفضالت 
مأكلھم مطروحة في صحن الجامع وفي زوایاه والعنكبوت قد عظم نسجھ في 

  ....السقوف
ال أن إ «:والعجیب بعد ذلك ھو ما یختم بھ ابن سعید وصفھ لجامع عمرو إذ یقول 

مع ھذا كلھ على الجامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ماال 
ولقد تأملت ما . تجده في جامع أشبیلیة مع زخرفتھ والبستان الذي في صحنھ 

وجدت فیھ من االرتیاح واألنس دون منظر یوجب ذلك وعلمت أنھ سّر مودع من 
  3.»...في ساحتھ عند بنائھ) رض(وقوف الصحابة 

، حین ضعف )ھـ1313/1374(األدیب والرحالة األندلسي : بن الخطیب لسان الدین - 9
في عصر بني مرین، التخاذھم مدینة فاس حاضرة لھم فتأثر  مراكششأن مدینة 

عمرانھا بذلك ، وانخفضت مكانتھا السیاسیة وصف ابن الخطیب أسوارھا 
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د األسوار وأبراج الحدید اقتعدت البسیط المدید واستظھرت بتشدی «:الحصینة بقولھ
وبكى الجبل من خشیتھا بعیون العیون ، فسالت المذانب كصناع القیون، وقّیدت 

زینھا الزمن بعصر ... نطرف الناظر المفتون أدراج الشجر بھا وغابات الزیتو
وخیرھا بمد ال یقصر، وفواكھھا ال تحصى وال تحصر ، فإذا تناصف الحر والبرد 

الورد ، وكسا غدرانھا الحائرة الحلق السرد ُقلت أُنِجز ، وتبّسم الزھر وخجل 
  . 1»للمتقین من الجنةالوعد وساعد السعد ، وما قلت إال بالذي علمت سعد

م یصف خرابھا في عصر بني مرین في أسلوب طغى علیھ الِجرس الموسیقي ث
ار وخرابھا موحش ھائل ، وبعد األقط «:المتوّلد عن شدة األلفاظ المسجوعة فیقول 

عن كثیر من األوطان بھا حائل ، وعدوھا ینتھب في الفتن أقواتھا ، وجرذان 
المقابر تأكل أمواتھا وكانت أولى المنازل باألغیاء ، لو أنھھا الیوم معدودة في 

  .2»األحیاء
من الّرحالة الذین تّمتعوا بشھرة عریضة واعُتمد على مؤلفاتھم : ابن جبیر -10  

ھتموا في كتاباتھم بوصف المدن بصورة دقیقة تتناول المؤلفون من بعدھم ، وا
جمیع مرافقھا من مساجد وأسواق وحتى الشوارع والمنازل واألبواب وكذا 

  .الضواحي
األدیب الشاعر الفقیھ ) م1292- م1145/ھـ626- ھـ540(ھو أبو الحسن محمد بن أحمد 

تذكرة ( صاحب ) الثاني عشر المیالدي(وأشھر رحالة القرن السادس الھجري 
المشھور برحلة ابن جبیر والتي ضّمنھا أخبار )  األخبار عن االتفاقات واألسفار

رحالتھ الثالث للحج ، وما شاھده من أحوال البالد والعباد في المدن التي عبرھا أو 
حّط الرحال بھا بطریقة سردیة محببة إلى النفس، تنم عن حّس قصصي متدفق 

. شاعر واألحاسیس في أكثر مواطن الوصفحتى وإن جافاه الوصف المتعمق للم
والكتاب یكشف عن صدقھ في التعبیروتصویر المشاھد وعدم سعیھ إلى الغرائب 

  .والعجائب شأن من سبقھ
وصفا ال یرقى إلى مستوى ما في وصف المقدسي مدینة دمشق یصف ابن جبیر 

دمشق  «: السابق للمدینة نفسھا من حیث اإلحاطة بالجزئیات ودقة المالحظة فیقول
َجّنة المشرق ومطلع حسنھ المؤنس المشرق ، وھي خاتمة بالد اإلسالم التي 
استقرینا بھا وعروس المدن التي اجتلیناھا، قد ُشملت بأزاھیر الریاحین، وتجّلت 
في حلل سندسیة من البساتین وحلت في الموضوع بالمكان السكین، وتزینت في 

هللا تعالى المسیح وأمھ صلى اهللا علیھما منعتھا أجمل تزیین ، وتشرفت بأن آوى ا
منھا إلى ربوة ذات قرار ومعین، ظل ظلیل وماء سلسبیل تنساب مذانبھ انسیاب 
األراقم بكل سبیل ، وریاض یحي النفوس نسیُمھا العلیل، تتبرج لناظریھا بمجتلى 
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صقیل وتنادیھم ھلمُّوا إلى معشر للحسن ومقیل، وقد َسئَمْت أرُضھا كثرة الماء 
اركض برجلك ھذا مغتسل : حتى اشتاقت إلى الظمإ فتكاد تنادیك بھا الصمُّ الصالب

قد أحدقت بھا البساتین إحداقا الھالة بالقمر واكتنفتھا اكتناف الكمامة ..بارد وشراب
إن كانت الجنة في ... للزھر، وامتدت ببریق غوطتھا الخضراء امتداد البصر 

... في السماء فھي بحیث تسامیھا وتحاذیھااألرض فدمشق ال شك فیھا، وإن كانت 
وفي داخل البلد كنیسة لھا عند الروم شأن عظیم تعرف بكنیسة مریم لیس بعد بیت 
المقدس عندھم أفضل منھا ھي حفیلة البناء تتضمن من التصاویر أمرا عجیبا ُتبھت 
األفكار وتستوقف األبصار ومرآھا عجیب وھي بأیدي الروم وال اعتراض علیھا 

  .1»...یھاف
شھیرة العتاقة والقدم ، ظاھرھا  «:ـ أبقاھا اهللا  ـ فیقولمدینة نصیبین ویصف 

شباب وباطنھا ھرم، جمیلة المنظر متوسطة بین الكبر والصغر یمتد أمامھا وخلفھا 
بسیط أخضر َمدَّ البصر، قد أجرى اهللا فیھ مذانب من الماء تسقیھ وتّطرد في 

مال بساتین ملتفة األشجار یانعة الثمار ینساب بین نواحیھ، وتحّف بھا عن یمین وش
یدیھا نھر ، قد انعطف علیھا انعطاف السوار ، والحدائق تنتظم بحافتیھ، وتفيء 

  :ظاللھا الوارفة علیھ، فرحم اهللا أبا نواس الحسن بن ھانئ حیث یقول
  .الدُِّنَیا ُنَصْیِبیُنَطاَبْت ُنَصْیِبیُن ِلي َیْومًا َفِطْبُت لَھا    یَا َلْیَت َحظِّي فِي 

أحد : محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعید : ) م1289ھـ ـ688ولد( :العبدري -11
مشاھیر األدباء واللغویین الرحالة في القرن السابع عشر الھجري الثالث عشر 

أو المغربیة التي دّون فیھا تفاصیل مشاھداتھ ) الرحلة العبدریة(المیالدي صاحب 
لعربي ومدنھ وطرقھ وسبل عیش سكانھ وطبائعھم وذلك في أسلوب في المغرب ا

أدبي وصفي قوامھ العبارة العذبة واأللفاظ المختارة بدقة فائقة وحسن التصویر 
والصدق في النقل وإن كّنا نقف في بعض مشاھداتھ على أحكام قاسیة  یعزوھا 

من ) ةصویرال(شظف العیش في الریف الجبلي بـ «بعض النّقاد والدارسین إلى
  مراكش بعیدا من العمران حتى جفت طباعھ وغلظت 

  
روحھ، أضف إلى ذلك أنھ كان رجال متشائما سيء الظن،وھو إلى ھذا كلھ ال بد قد 

  2.»من الناس والظروف ما القبل لھ بھ، وما ال یقدر علیھ ىعانى الكثیر وقاس
ا الخّالب مبرزا تفوقھا على غیرھا من المدن بحسنھ تونسم یقول في وصف ث

وتونس حرسھا اهللا ذات أبنیة كبار حسان ذات األبواب «: ومعمارھا الجّذاب 
للمدینة عدة أبواب یمكن الدخول منھا ، وخارج ..الجمیلة المصنوعة من الرخام 

ولو أن تونس یتاح لھا .. كل منھا بنایة جمیلة تكاد تكون في اتساع المدینة نفسھا 
ولكن من سوء الحظ فماؤھا .. حواضر اإلسالمیة نھر یروي عطشھا لفاتت جمیع ال
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والماء الذي ... نزر یسیر ، والناس یشربون ماء األمطار الذي یخّزنونھ في اآلبار 
تحملھ قناة زغوان إلى المدینة إنما یحمل إلى قصر السلطان وحدائقھ ، وثمة كمیة 

اء وأولئك ضئیلة یسمح لھا بالوصول إلى جامع الزیتونة، ومن ھذه یستقي الغرب
وجامع الزیتونة یعتبر من أجمل األبنیة الحجریة، ... الذین لیس في بیوتھم آبار 

وتونس مدینة كبیرة األھمیة إذ ھي ... یتوسطھ صحن واسع تدور بھ أروقة معّمدة
ولم أر في الشرق وال في ..عاصمة إفریقیا أي ما یسّمى الیوم القطر التونسي

خلق ورقة الطبع ، وفي أھلھا من بلغ في العلم الغرب قوما كأھلھا في دماثة ال
وھناك من یترك عملھ لیستمتع ... الدرجة القصوى ، ومنھم من یمتاز بعلو الھمة 

  .1..."بصحبة عالم
وھو وصف كما یالحظ مغایر تماما لما وصف بھ ُمُدنا أخرى كما سنرى في 

  .مواضع الحقة من البحث
ھا بطوارق الِغَیر مغبونة مبسوطة البسیط وجدنا: فیقول ) عنابة(ویصف مدینة بونة

ولكنھا بزحف النوائب مطویة مخبونة، تالحظ من كثب فحوصا ممتدة وتراعي من 
البحر وجزره ومّده، تغار لھا العیون من جور النوائب، وتأسى لھا النفوس من 

ومن ...األسھم الصوائب وقد أزعج السفر عن حلولھا فلم أقض وطرا من دخولھا
  سموعات أن صادفت أغرب الم

  
  
  
  

وقت المرور بھا زورقا للنصارى ال یبلغ عمارتھ عشرین شخصا وقد حاصروا 
  2..."البلد فقطعوا الدخول والخروج وأسروا من البشر أشخاصا

ولعل ھذا الوصف لم یرق أھل بونة وإّال بما نفّسر ردَّ أدیبھم ومؤرِّخھم 
وأما  «:حین یقول ) ریقیة التعریف ببونة اإلف( أحمد بن علي البوني صاحب 

في بلدنا بونة فال یقبل ذلك إال كل ذي نفس بتصدیق الكذب ) یقصد العبدري(كالمھ 
مغبونة ، أیمكن في عقل عاقل أن تكون بلد فیھا من رجال المؤمنین ِمئون حذرون 

كال ال یقبل ھذا عقل عاقل وإنما ھو كذب من الناقل  !یغلبھم من الكفار عشرون ؟
وما خلق اهللا تعالى العقل في اإلنسان إّال لیمیز في اإلنسان بین ) بدريیقصد الع(

  3..."الكذب والصدق
العبدري أدخل مدینة بونة ضمن منظومتھ الشعریة للرحلة ،  نولإلشارة فإ

  : ومماقال فیھا
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  َوُبوَنُة َقْد أَباَنْت َمْن َأبَاَنْت    ُصُروُف الدَّھِْر َمْن َساَم َسَرى
أن العبدري لم یبالغ في وصفھا بأسلوبھ الرشیق وعباراتھ  وحقیقة األمر

المنمقة وھي تعاني أوضاعا سیئة قاسیة خاصة عندما انھارت تجارتھا واضمحلت 
صناعتھا بفعل التنافس والتناحر بین فروع األسرة الحفصیة في كل من تونس 

ادیة بھا رغم وقسنطینة وبجایة فلم تتمكن المدینة من المحافظة على سیر الحیاة الع
عندما أصبحت  ھـ762و ھـ759فترة االستقرار القصیرة التي عاشتھا بین سنتي 

فعادت أحوالھا إلى االنكماش والتقھقر من جدید . عاصمة لألمیر الفضل الحفصي
  .ھـ762منذ أن أقطعھا أبو العباس ملك بجایة الحفصي البن أخیھ عبد اهللا محمد سنة 

السیئ إّال أن شق سكان عنابة عصا الطاعة على  وما كان من نتائج ھذا الوضع
الحكام الحفصیین وتمكنوا في نھایة األمر من طرد عامل السلطان الحسن الحفصي 

طلبا للنجدة من  م1533 ھـ940، وتوجیھ الدعوة بعد ذلك إلى خیر الدین بربروسة سنة 
  ...سوء أحوالھم

  
  

ین شخصا فقط یتحكمون وأما ما عّده العبدري من أغرب المسموعات ألن عشر
  .بمدینة فھذا دلیل على انحطاط أمرھا وذبول حیویتھا من كثرة الغارات علیھا

یحاول ابن خلدون أن یعلل أسباب تواتر غارات النصارى على بونة،  المقدمةوفي 
وطمعھم  بھا بالبنیة الجغرافیة لموقعھا الذي ال یقوم في موضع متوّعر من الجبل، 

الحضر المتعّودین للدعة وقد خرجوا عن حكم المقاتلة ، «ا من كما أن أھلھا كانو
، شأنھا في ذلك »...وصاروا عیاال، ولیس بساحتھا عمران للقبائل أھل العصبیات

شأن طرابلس من المغرب وسال واالسكندریة من المشرق ، وھي بموقعھا ھذا 
الجبال اختطت في ھضاب  يعلى نقیض سبتة وبجایة وبلد القل على صغرھا والت

فكان لھا بذلك منعة من العدو فیئس من . وتكاثرت القبائل والعصائب حولھا
  . 1»طروقھا لما یكابد من وعرھا

ویصل العبدري إلى مثار سخطھ وعتابھ ورضاه وإعجابھ، ونعني جانب الدین 
وأھلھا یواظبون على الصالة فیھ  «:ومجاالتھ والعلم ورجاالتھ فیقول

لھم في القیام بھ تھّمم وعنایة، فھو بھم مأھول عامر مواظبة رعایة و)الجامع(
یتخلل أنسھ مسلك األرواح ویخامر، وھذا البلد بقیة قواعد اإلسالم ومحل حللھ من 

وألھلھ من ُحسن الخلق ... العلماء األعالم ، ولھ من حسن المنظر وطیب المخبر
أنھ اعتراه من  واألخالق ما أنبأ عن طیب الھواء والماء والتربة واألعراق، غیر

الِغیر ما شمل في ھذا األوان البدو والحضر وقد غاض بحر العلم الذي كان بھ 
وعفا رسمھ حتى صار طلال ، وبھ آحاد من طلبة العلم وقد اقتصر  *حتى عاد وشال
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على مطالعة الصحف والدفاتر وسلكوا في ترك تصحیح الروایة طریقا لم یرضھ 
  .1"األعالم واألكابر

لفقرة األخیرة أن العبدري لم یعترف بالعلم للذین اقتصروا على مطالعة ویبدو من ا
أحمد " ونحن نعلم أن أحد أبناء بجایة البررة ) أي الناقلین( الصحف والدفاتر 

لمائة وخمسین من أعالم بجایة وما " عنوان الدرایة" ترجم في مؤلفھ " الغبریني
  .!!..جاورھا من القرى

  .د غیر قلیل منھم كناصر الدین المشدالي وغیرهوالعبدري نفسھ اجتمع بعد
ثم وصلنا إلى مدینة تونس : ثانیة فیقولمدینة تونس وفي طریق العودة یصف 

مطمح اآلمال ، ومصاب كل برق ومحط الرجال من الغرب والشرق، ملتقى 
الركاب والفلك وناظمة فضائل الَبّرین في سلك، فإن شئت أصحرت في موكب وإن 

لھا إكلیل وأرجاؤھا روضة  ضمركب ، كأنھا ملك واألربا شئت أبحرت في
باكرتھا ریح بلیل، إن وردت موردھا نفعت غلیال، وإن وردت فرائدھا َشفیت حشا 
علیال، ُجّلیت بھا عروس الفردوس ، وحلت بھا على ممر الجروس الطروس ، 

ستفدتھا، التنشد بھا ضالة من العلم إال وجدتھا وال تلتمس فیھا بغیة معوزة إال ا
أھلھا ما بین عالم كالعلم رافع بین أھلھ للعلم ، ومعطل حد الظبي بحد العلم وسلم 
على ربع بذي سلم شاك من وجده فرط األلم فاقت بحسن معانیھا وإتقان مغانیھا 
غیرھا من المدن وطالت وسطت بنخوتھا على قواعد الشرق والغرب وصالت، 

  :ن معناھا ، ولو نطقت لقالتوترجم حسنھا البھیج  وعرفھا األریج ع
  أنَا الَغاَدُة الَحْسناُء فَاَق جَماُلـھا      فَقاَلْت یـَمیًنا َال ُخِطْبُت عَلى َزْوِج

  إذَا الَغاِنَیاُت اْرَتْدَن َوْصَل بُعوَلٍة      فَماِبي وَال َفْخُر إَلى الزَّْوِج ِمْن َحْوِج
  وَأْطُرُق نُوَن الَیمِّ فِي ُظَلــِم الَمْوج  ُأَغاِدي إَذا ِشْئُت ظبیا ِبَقـْفِرٍة      

  .َوِفيَّ لمَِْكُدود الَحِجیِج اْسِتَراَحـٌة        َفُھْم َیِرُدونِي الدَّْھَر َفْوًجا عَلى َفْوِج
  .وإنيِّ إلَى اَلبْیِت الَعِتیِق َكُسلٍَّم ِبِھ         تَرتِقي َمْن ِفي الَحِضِیِض إَلى األَوِج

الھا اهللا من المدن العجیبة الغریبة وھي في غایة االتساع ونھایة المدینة ك ھذهو
اإلتقان والرخام بھا كثیر وأكثر أبواب دیارھا معمول بھ عضائد وعتب، وجل 
مبانیھا من حجر منحوت محكم العمل، ولھا أبواب عدیدة وعند كل باب منھا 

ار لكانت معدومة ربض یتسع على قدر البلد المستقل، ولو اتفق أن یكون بھا ماء ج
النظیر شرقا وغربا ولكن ماءھا قلیل وفي دیارھا مصانع لماء المطر وھو 

فقد استأثر بھا قصر  زغوانالمستعمل عندھم وأما الساقیة المجلوبة من ناحیة 
السلطان وجنانھ إال رشحا یسیرا ُسّرب إلى ساقیة جامع الزیتونة یرتشف منھا في 

غرباء ومن لیس في داره ماء ویكثر علیھا أنابیب من رصاص ویستقي منھا ال
  .2..."زدحاماإل
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من الرحالة الذین خالفوا التقالید : أبو عبد اهللا بن محمد بن أحمد :التیجانيـ 12
المألوفة عند الرحالین الذین درجوا على وصف ما اجتازوا بھ من اآلفاق وقت 

تصبو إلیھ أنفسھم مفارقتھم أوطانھم إلى حین عودتھم إلیھا وصفا یتماشى مع ما 
وترتاح إلیھ خواطرھم ، ویتفق مع میلھم الغریزي وتكوینھم العلمي، فیقصرون 
تقییدھم على ما كان یقصد من ترحالھم كالتعرف على رجال العلم والدین وال سیما 
أھل الحدیث وأئمة الفقھ، ویغضون الطرف عما سوى ذلك من وصف البالد وما 

معالم ورسوم وعادات، فقد وفق إلى مراعاة ذوق  امتازت بھ، وما احتوت علیھ من
جمھور القرن بمشاھداتھ عامة متنوعة تشمل كل ما یمكن أن یقال ویكتب عن البلد 
المُزور من سائر نواحیھ الجغرافیة والتاریخیة والعمرانیة واالقتصادیة بحیث 
 یجعل القارئ رفیقا مالزما لھ في سفره وصاحبا في تنقالتھ ومنصتا لحدیثھ

  .ومشاركا لھ في مشاھداتھ
ثم ارتحلت عن  «: ھـ708و  ھـ706التونسیة بین سنتي  مدینة سوسةقال في وصف 

أھریقیلیة یوم الجمعة ثاني جمادى األخرى فنزلنا بسوسة وھي مرحلة قریبة، 
وسوسة مدینة كبیرة على سفح جبل عال وعلیھا سور منیع من الصخر ینتھي 

آثار لُألوَّل، وإلیھا تنسب الثیاب الرفیعة السُّوسیة،  البحر إلیھ ویضطرب فیھ، وبھا
والمسافرون یقصدونھا من اآلفاق، وبھا جامع للخطبة حسن كان بناؤه في والیة 
أبي العباس محمد بن األغلب بن إبراھیم بن األغلب سنة ست وثالثین ومائتین 

 عاالمتناولم تزل سوسة معروفة ب.. وكانت سوسة إذ ذاك قریة . على ید خادمھ
عّمن رامھا، وأھلھا یوصفون بالبأس والرھبة والنجدة وحسبك من امتناعھا 
ونجدتھم أن أبا یزید سعى إلى تمّلكھا وفعل فیھم األفعال الشنیعة من قتل الرجال 

 مالقاس اوسبي النساء وقطع األعضاء وبقر البطون ، خالفوا علیھ وبایعوا أب
  ..الشیعي

 :قدیم شعرائھامن  1وقد قال أحمد بن أفلح
  َمِدیَنُة ُسوَسَة بِالَغـْرِب َثْغٌر           َتِدیـُن َلُھ الَمَداِئُن َوالُثُغـوُر
  لَقْد ُلِعَن الذِین بَغـوا َعَلیَھا          َكَما ُلِعَنْت ُقَرْیَضُة َوالنَِّضیـُر

  ا َنِصیـُرأتَاَھا الَخاِرُجـوَن ِلَیْمِلُكوَھا          َفَكـاَن ِمَن اإلَلِھ لَھ
  

  وَلْوَال َنْصَرُه َلـَدَھْت َدَواٍه          َیِشیـُب لَھا الطِّْفُل الصَّغِیـُر
  .سَیْبُلُغ ِذُكُر ُسوَسَة ُكلَّ َأْرٍض       وَیْغَشـى َأْرَضَھا الَجْمُع الَغِفیُر

الذي لم یترك ـ كما ذكر : م1215 ھـ711ت /أبو الحسن علي بن أبي بكر  :الھروي -13
ـ بلدا وال بحرا وال سھال وال جبال من األماكن التي یمكن قصدھا  نخلكا ابن
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ورؤیتھا إال رآه، ولم یصل إلى موضع إال كتب خطھ في حائطھ، ولقد شاھدت ذلك 
        1.."في البالد التي رأیتھا مع كثرتھا

مشاھداتھ الوصفیة لمعالم المدن ) معرفة الخیارات ىاإلشارات إل( وضّمن كتابھ 
تي زارھا وعایش أھلھا ودرس آثارھا، خاصة مساجدھا مما یؤكد نزعتھ ال

  .الصوفیة التي نلمسھا في أسلوبھ الوصفي
وأما حّمامات طبریة التي  «من فلسطین  مدینة طبریةیقول الھروي في وصف 

یقال إنھا من عجائب الدنیا فلیست ھذه التي على باب طبریة على جانب بحیرتھا 
رأینا في الدنیا وأّما التي من عجائب الدنیا فھو موضع من  فإن مثل ھذه كثیرا

أعمال طبریة شرقي قریة یقال لھا الحسینیة في واد وھي عمارة قدیمة یقال إنھا 
من عمارة سلیمان بن داوود وھو ھیكل یخرج الماء من صدره وقد كان یخرج من 

ك اثنتي عشرة عینا كل عین مخصوصة بمرض، إذا اغتسل فیھا صاحب ذل
المرض برئ منھ بإذن اهللا تعالى ،والماء شدید الحرارة جدا صاف عذب طیب 

 حیتشّفون بھ وعیون تصّب في موضع كبیر حار یسب ىالرائحة ویقصدھا المرض
الناس فیھ، ومنفعتھ ظاھرة وما رأینا ما یشابھھ إال الشََّرْمَیا المذكورة في 

  2.»..موضعھ
 ھالذي جمع فی) كتاب البلدان(صاحب  ھـ891) أحمد بن أبي یعقوب( الیعقوبيـ 16

خالصة رحالتھ الكثیرة التي امتدت شرقا إلى الھند وبلغت أقصاھا غربا برحلتھ 
إّبان وجوده في )م891(ھـ 278عام وإلى بالد المغرب واألندلس والتي وضعھا نح

 لتمیز بسھولة العبارة التي تنثال بال افتعال تناو ایصف مدینة بغداد وصف. مصر
ھ تقریبا مختلف ألوان الحیاة فیھا وإن كان لم یستطع أن یخفي عاطفتھ تجاه وطنھ فی

یرى أنھا وسط  وإذ نراه یخلع علیھ وعلى أھلھ صفاٍت  ال تتوفر لبلد آخر ،فھ
لیس لھا نظیر في مشارق األرض ومغاربھا سعة «العراق والمدینة العظمى التي 

من أصناف الناس وأھل األمصار  وكَبرا وأكثر میاه وصحة ھواء ،ألنھ یسكنھا
انتقل إلیھا من جمیع البلدان القاصیة والدانیة، وآثرھا جمیع أھل اآلفاق . والُكَوِر 

على أوطانھم فلیس من أھل بلد إال لھم فیھا محّلة ومتجر ومتصرف، فاجتمع فیھا 
ما لیس في مدینة الدنیا ثم یجري في حافتیھا النھران األعظمان دجلة والفرات 

برا وبحرا بأیسر السعي حتى تكامل بھا كل متجر یحمل  *تأتیھما التجارات والمیرف
  .     3»من المشرق والمغرب من أرض اإلسالم وغیر أرض اإلسالم

القرن (المولود بغرناطة  )م1489/ھـ894(الفاسي الزیاني : الحسن بن محمد الوزانـ 15
 lion يباألسد اإلفریق  فالمعرووصف إفریقیا  ،الشھیرة  ةصاحب الرحل) 15
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l’africain .  تشتمل عنابة  «:ووصفھا بقولھ ) م1516 ھـ239(حوالي سنة بعنابة استقر
منزل وھي مكتظة بالسكان إال أن المنازل الجمیلة قلیلة بھا وفیھا ) 2000(على ألفي 

جامع جمیل جدا بني على شاطئ البحر، وسكانھا طیبون ومنھم التجار والصناع 
وفي الجانب الشرقي منھا قصبة عظیمة محصنة تحصینا محكما ... ن والنّساجو

بناھا ملوك تونس ویسكنھا الوالة وتمتد األراضي المزروعة خارج المدینة إلى 
  .خمسة وعشرین میال عرضا) 25(أربعین میال طوال و) 40(مسافة 

تلك وھذه األراضي صالحة للحبوب وتسكنھا قبیلة مرداس العربیة تقوم بفلحھا وتم
كثیرا من البقر والضأن، وتنتج ھذه المواشي من الّسمن كمیات یبیعھا أصحابھا في 
سوق عنابة بثمن قلیل لوفرتھا وكذلك بالنسبة للقمح وتأتي سفن عدیدة كل عام من 
تونس وجربة وسائر موانئ القطر وكذا من جنوة لتشتري القمح والسمن من عنابة 

  . »..1حیث تستقبل استقباال حسنا
ھذا الوصف الذي یظھر مدینة عنابة في صورة قشیبة تنّم عن رفعة المكانة و

نعدمھا عند العبدري الذي تناول بدوره وصف المدینة كما سبقت  شورغید العی
  .اإلشارة إلیھ

ویسھب في كالمھ عنھا مشیدا بنظافة المدینة ورقي العمران  مدینة فاسویصف 
ینة یتوزع بواسطة العدید من القنوات وبعد دخول الماء إلى المد «:فیھا فیقول

تسوق معظمھ لبیوت سكان المدینة وإلى حاشیة البالط الملكي وكذلك إلى األبنیة 
ولكل جامع أو مسجد نصیبھ من ھذا الماء وكذلك الحال بالنسبة للفنادق . األخرى

والمستشفیات والمعاھد ویوجد بجوار الجامع مراحیض عامة وھي أبنیة مربعة 
حوي على طرفیھا حجیرات ذات أبواب صغیرة، ویوجد في كل مرحاض الشكل ت

حوض ویخرج ھذا الماء فینظف المراحیض ویكسح فضالتھا وأوساخ المدینة 
  2.»...ویرمي بھا في النھر

وفي فاس مائة حّمام جیدة البنیان وال : فیقول مدینة فاسم یصف لنا حّمامات ث
وجمیعھا من نفس الطراز أي یتألف كل تفتقر للعنایة وبعضھا صغیر واآلخر كبیر 

منھا من ثالث حجرات أو باألحرى من ثالث قاعات وتقع في ھذه الحجرات 
مقصورات صغیرة مرتفعة نوعا ما یصعد إلیھا بخمس أو ست درجات ووضعت 
صنابیر فوق أحواض ولكنھا كبیرة جدا ، وعندما یرید أحدھم أن یستحم في أحد 

أول باب ثم یلج في غرفة  باردة حیث توجد بركة ھذه الحمامات فھو یدخل من 
ومن ھنا ینتقل عبر باب  ةصغیرة لتلطیف حرارة الماء عندما یكون شدیدا لسخون

آخر إلى غرفة ثانیة تكون أكثر سخونة بقلیل حیث یقوم الخدم بغسل جسمھ 
  .وتنظیفھ ومن ثم یجتاز ھذه الغرفة كي ینتقل إلى الثانیة
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فاس فیتحدث عن جوانب الحیاة االجتماعیة وما فیھا ویسترسل في وصف مدینة 
 :من حسنات ومثالب إلى أن یصف العطارین وباعة العقاقیر واألدویة فیقول

ویشغل ھؤالء ،القیصریة وإلى الشمال منھا سوق العطارین  كویقوم إلى جانب تل«
مائة وخمسین دكانا وینغلق ھذا السوق من نھایتھ  ءشارعا ضیقا حیث توجد زھا

  .         مباني جمیلة ال یقل جمالھا عن متانتھا
ویتكفل العطارون بنفقات حراس مسلحین یتجولون لیال مع فوانیس وكالب وھنا 
یجري بیع منتجات العطارة والطب ولكن ال تستحضر ھنا المواد الطبیة من شراب 

كینھم لدكا أو مرھم أو لعوق، وذلك ألن األطباء یھیئون ذلك في بیوتھم ویرسلونھا
األطباء ھذه مع  ندكاكی وتتجاوروصفة طبیة على  ءحیث یصرفھامستخدموھابنا

   1.».دكاكین العطارین
ھذا وال یغفل الحسن الوزان وصف العادات المتبعة في حفالت الزواج 

وحینما یذھب الرجل  «واألعراس في مدینة فاس والتي ال تزال على حالھا تقریبا 
م بإدخالھا في صندوق خشبي مثّمن األوجھ ومغّطى لیأتي بزوجتھ إلى منزلھ یقو

بجمیل األقمشة من الحریر والبروكار ، ویحمل الحّمالون ھذا الصندوق فوق 
الزوج ومن قارعي  ءرؤوسھم ، ویتألف الموكب من أصدقاء الزوجة وأصدقا

الطبول والمزامیر والنافخین بالنایات وحملة المشاعل العدیدة ویسیر أصدقاء 
ي مقدمة الموكب حاملین مشاعلھم أما أصدقاء والد الزوجة فیتبعون العریس ف

  .        2»العروس
محمد بن أبي بكر، یصف مدینة القدس وھو في طریقھ  نعبد اهللا ب: العیا شيـ  16 

ودخلنا مدینة القدس وقت العصر،  «:إلى البقاع المقدسة ألداء فریضة الحج 
وائجنا أوال بزاویة المغاربة حتى لقیت وصلینا العصر بقبة الصخرة وأنزلنا ح

الشیخ محمد الصید في نفس رواق الشیخ منصور الكائن تحت الصخرة المقّدسة 
وقد كتب إلیھ الشیخ عبد القادر كتابا یوصیھ بنا بإعطائنا بیتا بإزاء الرواق ونقلنا 
 إلیھ حوائجنا ، وكان داخل المسجد فاغتبطنا بھ لتمكننا من الجلوس في المسجد

وھذا المسجد المقّدس آیة من آیات اهللا في ... والصالة فیھ في أي وقت أردناه 
فخامة البناء وسعة ظلھ والمقرار ،فیھ أشجار كثیرة من التین والزیتون عظیمة، 
تحت كل شجرة مصطبة مبنیة بالحجر المنحوت على قدر ما تظلھ أغصان الشجرة 

القراءة ویأوي إلیھا الفقراء یجلس الناس تحتھا للصالة و..فیھ شكل محراب 
  .المتّشردون

وطولھ من الجھة الشرقیة ستمائة ذراع وخمسة وستون ذراعا بالذراع المالكي 
وعرضھ أربعمائة ذراع وستون ذراعا بالذراع المالكي ، وأما األروقة التي في 
داخلھ والبیوت التي في خارجھ فشيء كثیر وفي وسط المسجد قبة الصخرة مائلة 
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دور القبة كلھا نحو من خمسمائة قدم . واء مثّمنة الشكل بھا أربعة أبوابفي الھ
وحیطان القبة وأرضھا كلھا مزخرفة بأنواع من الفسیفساء المصبوغة بأصباغ 

  مختلفة ونقوش عجیبة وھي في غایة االرتفاع وإتقان البناء 
  

ساطین على وأبوابھا في غایة العظمة واإلتقان وداخل األبواب دوبیز فیما بین األ
دور الصخرة ، وفي داخل األساطین الصخرُة المقدسة یحیط بھا شباك من خشب 
دره نحو تسعین خطوة والصخرة لونھا یمیل إلى الزرقة في غایة الصالبة وشكلھا 
بین استدارة یغلب علیھا الطول وغلظتھا نحو ذراعین ،وعلى ظھر الصخرة ندوب 

  1. »...جار قطعت منھاأح نومربعات صغیرة وكثیرة كأنھا أماك
ولعل ھذا الوصف الدقیق ینّم عن دقة المالحظة والبراعة في التصویر حتى لكأننا 

الذي قال فیھ  زبھ ینقل إلینا المشاھد مجّسدة تكاد تالمسھا باألیدي شأن الجرما
  :البحتري في سینیتھ  الخالدة 

  2یغتلي فیھم ارتیابي حّتى      تتقراھم یدایا بلمس
  

بھدب كّحلت بسحر ) رحلة األندلس( صاحب كتاب:  ن مؤنستالدكتور حسـ  17  
األندلس التي تراقصت ظالل مُدنھا أطیافا من الذكریات األلیمة العذبة حتى لكأّني 

  :     القائل عبھ یردد م
  .ِذْكَریاٌت َداَعَبْت ِفْكِري وَظنيِّ     َلْسُت َأْدِري أّیَھا أْقَرُب ِمنيِّ        

كتور مؤنس مدن األندلس وینقل لنا مشاھداتھ فیھا وقد مزجھا بخیط یصف الد
ال زالت  «:رفیق من سحر الحضارة وعبق التاریخ، یقول في مدینة طلیطلة 

طلیطلة تحتفظ إلى الیوم بالطابع الذي خّلفناھا علیھ أیام خرجت من أیدینا صیف 
الصغیرة وبواباتھا  ،شوارعھا الضیقة النظیفة أرضھا المبّلطة بقطع الحجر م1085

ثم قطع كثیرة من سورھا ) سول(بویرتاد العربیة الخالصة وأشھرھا بوابة الشمس 
أما عن آثارنا فیھا في مجموعھا أطالل مبان ومساجد، وبضعة أقواس . القدیم

وعقود وكنیسة صغیرة كان أصلھا جامعا وقطع من السور وجزء من القنطرة 
. تشف بین الحین والحین تحت بیوت قائمةوبعض أقباء تكتاجھ المشھورة نھر 

وقنطرة طلیطلة التي تعبر علیھا وأنت قادم من مدرید قدیمة من أیام القوط ولكن 
العرب الذین أعادوا بناءھا مرارا عدیدة وآخرھا أیام المنصور بن أبي عامر في 

 وكان الذي أشرف على بنائھا حاكم البلد خلف بن محمد العامري بناھا ھـ197سنة 
على قوس واحدة ، وأما األبواب العربیة لسور طلیطلة فأبقاھا إلى اآلن وأحفظھا 

   3.»...)بویورتا دي سیاجرا(لشكلھ باب شقرة ویسمى اآلن 
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  :األجانب تنل ثانیا  ـ المدینة العربیة في عیون الرحا
حین بدأ اھتمام الغربیین ببالد الشرق ومبعث ذلك أسباب كثیرة مختلفة رأینا منھم 
من قصد ھذه الدیار مستطلعا حال بلدانھا وآثارھا ،دارسا لغاتھا وتاریخھا وصنفوا 
في ذلك الكتب وكتبوا المقاالت ووضعوا الخرائط ،ومنھم من وّجھ اھتمامھ إلى 

وكانت یومذاك مخطوطات  - مصّنفات المصنفین األقدمین فأقبلوا علیھا یتدارسونھا
قین وناشرین بعضھا إلى لغاتھم، ومنھم محق - تفّرق شملھا في خزائن كتب العالم

  .من انصرف إلى التألیف في وصف المدن
مرحلة الدھشة ومع بدایات القرن التاسع عشر تعّدى االنجذاب إلى الشرق  

لدى الرحالین األجانب إلى محاولة اكتشاف جدید للشرق والرغبة في  واالنبھار
اقد التاریخ من ضفاف النیل معرفة أدق عن اآلخر ما بین روائع آیات الماضي ومع

وطور سیناء إلى بیت لحم والناصرة وبیت المقدس، إلى مكة والمدینة إلى المغرب 
العربي باختالف مناطقھ وما یحّف بھذه األصقاع من آثار مقدسة ، وما نھض في 
أحضان ھذا التاریخ من إبداعات فكریة وحضاریة تكونت حصیلة ضخمة من 

وتلّقى ) علم اإلستشراق(كلت ما یعرف بـمعارف أوروبا عن الشرق ش
المستشرقون تدریبا أكادیمیا مكّثفا وأصبح لكل جامعة أوروبیة برنامج دراسي 
كامل في اإلستشراق، وقد حظي ھذا االتجاه بالدعم المالي من الحكومات 

كذلك ال یمكننا تجاھل الدور الكریھ الذي لعبھ . والجمعیات والمؤسسات العلمیة
تشرقون في التمكین لالستعمار األوروبي وتوّسعھ ، فكانت عیونھم ھؤالء المس

ولم یكن ما كتبوه مجرد تسجیل النطباعاتھم ، إذ نجد . تجوس خالل بالد الشرق 
كثیرا من التفاصیل في عرض دقیق للمدن العربیة وفحصا للتقالید وأنماط السلوك 

سیاسیةواستكشاف لما  ودراسة لألوضاع اإلجتماعیة والثقافیة التخلو من نوازع
  :نذكر نومن ھؤالء الرحالی. یحقق مصالح دولھم

 بلدان الخالفةالرحالة ا النجلیزي مؤلف كتاب   Guy Lest range كي لیسترنج - 1
، توفي م 1880 إلى 1877الذي زار بالد فارس ومكث فیھا ثالث سنوات من  1الشرقیة

  .م 1933سنة
والبصرة وقد اشتق اسمھا من  «:ق بالعراالبصرة الرحالة مدینة  ایصف ھذ

وأقطع سوادھا القبائل العربیة ) م638( ھـ18الحجار السود أنشئت في أیامھم في سنة 
التي نزلت فیھا بعد تقویض الدولة الساسانیة وسرعان ما اتسعت ھذه المدینة فإذ 

والبصرة على نحو اثني ... ھي والكوفة تصبحان من عواصم العراق الجدیدة 
نھر :  من فیض دجلة في خط مستقیم ، وقد شق إلیھا من دجلة نھران عشر میال

معقل من الشمال الشرقي وتأتیھ السفن النازلة من بغداد ، ونھر األبلة وتسیر فیھ 
. السفن من البصرة نحو الجنوب الشرقي فتخرج إلى خلیج فارس عند عبدان

شرق، الجزیرة الكبرى ، ویتألفھما توسط بین ھذین النھرین وبین میاه الفیض في ال
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على ما كانت تسّمى بھ بلدة األبلة في الزاویة الجنوبیة الشرقیة لھذه الجزیرة فوق 
  .مصب نھر األبلة في الفیض

وكانت البصرة تقوم على امتداد النھر الموصل بین نھري معقل واألبلة، وكانت 
في ھذه الجھة دورھا من ناحیة البر غربا تطیف بھا البادیة بشكل قوس ،وللبصرة 

وأكثر دورھا باآلجر وحول أسوارھا أرض خصبة ... باب یقال لھ باب البادیة 
تسقیھا أنھار صغار كثیرة ویلیھا بساتین النخیل الواسعة، وبالبصرة ثالثة جوامع 
الباب الغربي في وجھ البادیة وھو القدیم وجامع ثان في األسواق بھي جلیل عامر 

  .     أساطین مبّیضة جامع ثالث على طرف البلدةآھل لیس بالعراق مثلھ على 
و في البصرة ثالث أسواق فیھا الدكاكین والحانات وھذه األسواق كأسواق بغداد 
سعة وكان المربد من أكثر مجالھا في الباب الغربي وفیھ تحط القوافل اآلتیة من 

  .1»البادیة وھو أكثر أقسام المدینة اكتظاظا وبھا قبر طلحة والزبیر
  

واشتھرت البصرة في كل األزمنة بأنھارھا  «:ویتحدث عن أنھار البصرة فیقول 
فزادت ) العاشرة المیالدیة(وقد عدت على ما ذكر ابن حوقل في المائة الرابعة 

على مائة ألف نھر تجري في أكثرھا الزوارق ونھر معقل ھو النھر الكبیر اآلتي 
وھذا النھر ونھر . م عمر الفاروق من جھة بغداد حفره معقل بن یسار الصحابي أیا

األبلة وھما یمتدان من البصرة نحو الجنوب الشرقي وكان طول كل منھا أربعة 
فراسخ وكانت بساتین نھر األبلة بامتداد الجانب الجنوبي للجزیرة الكبرى إحدى 

  . » Apologos2واألبلة ھي تعریب اسمھا الیوناني  *جنان الدنیا األربع
من أوائل الرحالة الذین زاروا بالد : أو الشیخ ابراھیم وركھارتجون لویس بـ  2 

 م1784بسویسرا سنة ) لوزان(العرب في عصر األمبراطوریة العثمانیة ولد بمدینة 
باسم الشیخ  )1812-1809(قضى ثالث سنوات في سوریا متخفیا في زي تاجر مسلم 

القاھرة ثم قام برحلة  ابراھیم ثم توجھ إلى لبنان وحوران ثم سلك طریق الحج إلى
ثم عبر البحر ) سواكن(إلى بالد النوبة وافدا من الھند ومنھا اخترق الصحراء إلى 

مات بالقاھرة التي استقر .م1815األحمر إلى جدة وأتم رحلتھ في بالد العرب سنة 
  .م1817بھا ودفن بھا سنة 

سوریا رحالت إلى ( م1819) رحالت في بالد النوبة والسودان(من مؤلفاتھ 
ومما جاء في مشاھداتھ .م1829)  رحالت في بالد العرب(م1822) واألرض المقدسة

تقع ھذه المدینة بواد رملي ضیق اتجاھھ «) البلد األمین: (مكة المكرمةوصف 
األساسي من الشمال إلى الجنوب لكنھ یحید ناحیة الشمال الغربي عند أقصى 

ن مائة وسبعمائة خطوة والجزء یتراوح عرض ھذا الوادي ما بی. جنوب المدینة
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الرئیسي من المدینة یقع في العرض األكبر للوادي، أما الجزء األضیق فعبارة عن 
 1500صفوف من البیوت والمتاجر المتفرقة، والمدینة نفسھا تغطي مساحة نحو 

ة تغیر أن مساح) المعالة(إلى أقصى ) الشبیكة(خطوة طوال من الحي المسمى 
  دةــحیث مدخل ج) جرویل(ة من ـتحت سیطرة مكعة ـاألراضي الواق

  
  
خطوة ویتراوح ارتفاع  3500على طریق الطائف تبلغ ) المعابد( إلى الحل المسّمى  

  .قدم  500و200الجبال المحیطة بھذا الوادي ما بین 
قبل تشیید المدینة كان الوادي یسّمى بوادي مكة أو بّكة، كما أسماھا العرب وتقع 

یة على الجانب الشرقي للمدینةّ وینحدر الوادي جنوبا حیث الحي السلسلة الرئیس
أي المكان المنخفض، وتنثال میاه األمطار نحو جنوب المسفلة ) المسفلة( المسمى 

بعض منازل المدینة مشیدة على ) الطرفین( في الوادي المفتوح المعروف بوادي 
ئیة لقریش، ویبدو أن جوانب الجبال خاصة السلسلة الشرقیة، حیث المساكن البدا

  .المدینة القدیمة كانت ھناك 
مكة مدینة لطیفة التصمیم، شوارعھا بصفة عامة أعرض من شوارع المدن 
الشرقیة ، منازلھا شامخة مبنیة من األحجار ، النوافذ العدیدة المطلة على الشارع 

جھ توحي بانطباع أكثر حیویة من مثیالتھا في مصر وسریا وكثیر من النوافذ یت
ومثل مدینة جدة فإن مكة تحوي عددا من المنازل ذات ) .مشربیات(إلى الخارج 

    1.»..الطوابق الثالثة قلیل منھا مطلي باللون األبیض
، قام برحلتھ إلى الشرق فیما "الحاج یونس"أو :  اإلیطالي ادي فار تیم ولود فیكـ  3 

ثم توجھ إلى بالد الشام  فأبحر من البندقیة قاصدا مصر م1509/ 1503بین عامي    
  .ثم الیمن فالخلیج العربي فبالد فارس) الحجاز(لیطوف بعدھا ببالد العرب 

یبلغ مائة خطوة  «صلى اهللا علیھ وسلم بالمدینة المنورة  مسجد الرسولقال یصف 
طوال وثمانین خطوة عرضا، ویوجد باب في كل جھة من جھاتھ الثالث أما الرابعة 

لسقف یرتفع على عقود تعتمد على أعمدة من الحجارة المطلیة فال أبواب فیھا، وا
عند كل باب من األبواب الداخلیة نجد عشرات من الكتب التي . باللون األبیض

   2.»...تتناول حیاة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم
أما الرحالة اإلرلندي الشھیر ریتشارد بیرتون الذي بدأ رحلتھ  :ریتشارد بیرتونـ  4

، وبعد أن طّوف بمكة م 1853سنة )مصر ، بالد العرب والشام(البالد العربیة إلى 
المكرمة، انتقل إلى المدینة المنورة لیصف لنا عمارتھا وجبالھا و أودیتھا ودروبھا، 
وعادات أھلھا وتفاصیل حیاتھم الیومیة ولم یفّوت ھذا الرحالة وصف المدینة 
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لنا مشاھداتھ من خالل نافذة منزل  المنورة حتى وھو في جلسة ضیافة فقد سجل
رغم أن منزل الشیخ حامد لم یكن  «:مضیفھ الشیخ حامد بحي المناخة ،یقول 

تجعل منھ مكانا حیویا،  )المقعد(واسعا، فإن المناظر المتباینة التي تبدو من نوافذ 
وسور المدینة وما خلفھ من منازل ) بر المناخة(فناحیة الشرق تشرف على میدان 

ومن ناحیة الشمال . اب المصري، ومآذن الحرم النبوي وُجبل أحد على البعدوالب
والطبقة العلیا ...ترى مسجد محمد صلى اهللا علیھ وسلم وجزء من جدار الحصن 

وتتشابھ ...في مجتمع المدینة تأثرت بالفخامة التركیة والمصریة في معیشتھا
لجاریتین الزنجیتین اللتین لم ولم تقع عیني على وجھ امرأة عدا ا...مساكن الفقراء

تتكون المدینة المنورة من ثالثة أجزاء، . تتخلیا عن مظاھر الحیاء واالحتشام
المدینة ذاتھا والقلعة وضاحیة مساحتھا أصغر بقلیل من إجمالي مساحة األجزاء 

والمدینة ذاتھا أكبر من السویس بحوالي الثلث أو نصف مساحة مكة  الثالثة،
  .تقریبا
نة سور بیضاوي غیر منتظم ، بھ أربع بوابات ، فالباب الشامي في الجانب وللمدی

الشمالي الغربي للسور یفضي إلى جبل أحد وقبر حمزة رضي اهللا عنھ والجبال، 
الطریق المؤدي إلى ( وباب الجمعة في السور الشرقي یفضي إلى الدرب النجدي 

تجاه الشمال، ویوجد باب  ومقبرة البقیع ،وُبني الباب الشامي وباب الجمعة)نجد
بر (الضیافة أما الباب المصري فیقع إلى الغرب ویفضي إلى سھل یسّمونھ 

باب الجمعة، والمصري قد شّید علیھما مبنیان ضخمان «والبابان الشرقي )المناخة
جمیالن، لكل منھما برجان متقاربان دھنا على شكل أشرطة عریضة حمراء 

بان ال یبعدان في شكلھما عن المدخل القدیم لقلعة وصفراء وألوان أخرى وھذان البا
  .1»صالح الدین في مصر"
زار ھذا الرحالة ): م 1762(  رحلة إلى مصرصاحب :  ن نیبور األلمانيتـكابـ 5

األلماني مصر، واھتم في رحلتھ اھتماما كبیرا بتسجیل ما یرى ویسمع من أقوال 
أسالیبھم في اللھو والتسلیة الناس وأعمالھم وسكانھم ونظام الحكم عندھم، و

شأن الورثیالني  –وجوانب التخلف فھو ال یجد عند المصریین صحفا، ویلوم 
أصحاب الحل والربط على تفرقتھم بین المسلمین وغیر  –والعبدري كما سنرى 

ا الحمیر، وال یجوز لھم المسلمین، فھؤالء یركبون الخیول وأولئك ال یركبون إّل
 ..بعض الوجھاء البقاء فوقھا إذا مّر

ویصف الرحالة مدینة القاھرة ویسجل مدى معاناتھ من أجل إنجاز ھذه المھمة 
وھي مالحظة بقدر ما تعكس عنصریة العربي ـ حسب الرحالة ـ تعكس ) الوصفیة(

وأیا كان األمر فلیس ھناك من یتوقع أن أسجل لھ  «:مدى محافظتھ وغیرتھ فیقول
شأني إال أن أسجل موقعھا ومساحتھا كما ألفیتھا  فلیس من) القاھرة(تاریخ المدینة 

أنا نفسي وتحقیقا لھذا الھدف رسمت على اللوحة الثانیة خریطة للقاھرة والمدن 
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القریبة منھا وھي بوالق ومصر العتیقة والجیزة، ولقد كانت تلك مھمة شاقة بحق 
 یدینون وخطیرة إذا أخذنا في االعتبار تعنت أھل القاھرة مع األجانب الذین ال

بدینھم ، وھي مھمة لم یقدم علیھا لھذا السبب أوروبي من قبل ولن یقدم علیھا 
س أطوال كل  أوروبي مرة أخرى في وقت قریب، ولكن تجاسرت وقمت بقیا

شارع بالخطوات وبخاصة تلك التي تنتھي إلى نھایتین وقمت بتحدید اتجاھاتھا 
  .مستعینا ببوصلة صغیرة

الرئیسیة الكبیرة أحیاء كثیرة بعضھا یتكون من شوارع  وھناك بین ھذه الشوارع
صغیرة كلھا شوارع ذات نھایة واحدة، وھي تلك التي یقیم فیھا أصحاب الحرف 
بصفة عامة، وغیرھم من فقراء األھالي الذین ال یعملون كما ھو مألوف في المدن 

وق كما الس عالشرقیة في بیوتھم بل یعملون في دكاكین صغیرة بالسوق أي شوار
أشرت من قبل ولھذا فلیس من المعقول أن یذھب أحد في أثناء النھار إلى ھذه 

ولیس من المألوف في البالد الشرقیة أن یذھب .األحیاء بحثا عن رجل في مسكنھ
      1»أحد لزیارة زوجة أو ابنة صدیق لھ في بیتھ

سمائھا بأنھا كثیرة بحیث یعجز المرء عن وضع قائمة أل مساجد القاھرةویصف 
بمالحظة بعض األمور  «وتحدید مواضعھا على خریطة ولذلك یقرر أن یكتفي 

وأن المنارة ال تنتھي في أعالھا ) برج(منھا أن لبعض المساجد أكثر من منارة 
بناقوس بل بشرفة أو شرفتین أو ثالث شرفات یقف فیھا الناس ویؤدون الصالة 

تادوا أن ـان المسخر للنقل، فقد اعویقول المسلمون أن دق النواقیس من شأن الحیو
ولیس بالمساجد من زخارف . الھم وبغالھم في القوافل أجراسا صغیرةـمقوا لِجیعّل

سوى منبر بسیط وسجاجید كبیرة ثمینة أو حصر من القش تكسو أرضھ وكتابات 
    2.»...كبیرة مذھبة ھي في المعتاد آیات من القرآن الكریم

ي قام بأسفار دقیقة شملت مناطق واسعة من العالم الذ : ناصر خسرو الفارسي -6
وبخاصة بالد العرب حیث زار المدن الكبرى من بالد الشام مثل حلب وحماه، ثم 
اتجھ لزیارة طرابلس وجبیل وصیدا وصور وعكا، وتابع سیره إلى الرملة فالقدس، 

رحالت وأھم ما خّلفھ في أدب ال... ثم سافر إلى مصر كما أنھ زار مكة والبصرة 
الذي یذكر فیھ وصفا دقیقا لألماكن التي زارھا وبخاصة المدن ) سفرنامة(كتابھ 

أرباض المدینة تملؤھا :" العربیة، وفي وصفھ للمدن اللبنانیة، یقول عن طرابلس
وقد كانوا ...ومثلھ البرتقال واللیمون والتمر...وقصب السكر ینمو بكثرة ...البساتین 

وفنادق المدینة تتألف من أربع . ر قصب السكرأیام وصولنا یستخرجون عصی
  3.»...وبیوتھا وأسواقھا حسنة البناء ونظیفة...طبقات أو خمس وقد تصل إلى ست
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بأنھا من أكبر مراكز التجارة البحریة ، وبأن فنادقھا كانت  صورویصف مدینة 
تتألف من خمس طبقات أو ست أما في وصفھ لمدینة القدس فیتحدث عن شوارعھا 

واألرض في  «:بلطة ویذكر عدد السكان فیشیر إلى أنھم عشرون ألفا، ثم یقولالم
ویبلغ الدخل السنوي ...نواحي القدس مستغلة استغالال طیبا، والزیتون ھناك كثیر 

  1.»...لبعض كبار الموسرین ھناك نحوا من خمسین ألف ُمد
جلیزیة فقد كتبت الرحالة اإلن Marguerite vant Barchime ممارغریت فان بار شیـ 7

تصف فیھ قبة  creslwel"كریسویل"فصال كبیرا في الجزء األول من كتابھا 
الصخرة فتقول في وصف شدید التقارب مع وصف العیاشي الذي سبقت اإلشارة 

تمتاز قبة الصخرة بالزخارف الرائعة التي تكسو جمیع أجزاء البناء من  «:إلیھ
ادرة من الفسیفساء العجیبة الصنعة الزاھیة الداخل، وخاصة تلك الكسوة الثمینة الن

  .األلوان، المتنوعة األشكال 
وفي قبة الصخرة من ھذا النوع من الزخارف وحدة مسطحات تبلغ مجموع  

مساحتھا أكثر من ألف متر مربع، وأول ما یالحظ على ھذه الزخارف فخامة 
الرغم من اختالف ألوانھا وتعدد أشكالھا ودقة صناعتھا وخاصة تناسقھا ووحدتھا ب

المسطحات التي امتدت علیھا مساحة وحجما وحدودا وبروزا وتجویفا وبالرغم من 
وال شك أن ھذه الزخارف تعتبر مجموعة فخمة فریدة . تنوع موضوعاتھا وأشكالھا

  .2»في تاریخ الفنون
كان ) 1843(في بدایة القرن التاسع عشر : )الشاعر الفرنسي( رفالیجیرار دو ن -8 

ل أّول من اھتم بالمدینة المصریة من أدباء فرنسیین كثر أمثال شاتو بریون، نرفا
جوستاف فلوبیر، أوجین ردمنتان، فیكتور ھیجو وأناتول فرانس، وذلك في معالجة 
فنیة رائعة، فقد أوحت لھ المدینة المصریة بجزء كبیر من أعمالھ التي تضمنھا 

  ).رحلة إلى الشرق(كتابھ 
أول مدینة  م1848جانفي  15دریة التي وصل إلیھا من مرسیلیا في كانت مدینة األسكن

مصریة تراءت لھ، إّال أّن أبنیتھا األوروبیة خّیبت أملھ وتركت في نفسھ أثرا سیئا، 
ولم تحظ آثارھا خاصة حّمامات كلیوباترا وعمود الصواري باھتمامھ، فسارع 

یلھا كأنھا مدینة من مدن بالذھاب إلى القاھرة التي طالما حلم بھا وھو شاب وتخ
كان یتعجل الذھاب إلى مدینة القاھرة، مدینة صالح الدین الحیة .. ألف لیلة ولیلة

مملكة مجھولة بعیدة عن "التي یأمل أن یجد فیھا السلوى وكان یبحث عن 
عن وطن جدید وطن الوھم والسراب ،وھا ھي ذي المدینة التي سیبقى .. الحاضر

  .فیھا أسرار الشرق فیھا ثالثة أشھر ویكتشف
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عندما قارن نارفال الخیال بالواقع اكتشف أن حكمھ لم یكن خیاال ووھما بل اشتمل 
كانت القاھرة بالنسبة لھ فردوس التغییر حقا عثر فیھا .على جزء كبیر من الواقع

  .على آثار العبقریة العربیة والتاریخ اإلسالمي
بین عدة منازل أخرى زارھا، رفال باإلسكندریة منزال اختاره من یاستأجر ن 

ذات أفنیة  «ذّكرتھ بالقصور التي یسكنھا األمراء في جنوة وفینیسیا، فھي منازل 
تحیط بھا األعمدة وقاعات رائعة الزخرفة أرضیتھا من المرمر وتكثر فیھا 
النافورات، وحدائق تظللھا أشجار ثمینة، ولألسف فإن الكثیر من ھذه المنازل مھدد 

  ھ یرجع إلى عھدباإلنھیارألن
  
  
، فمنازل القاھرة ال  ةالممالیك ، لكن منازل القاھرة لیست كلھا قصورا شامخ 

تتشابھ، شأنھا شأن العناصر المتباینة التي یتألف منھا مجموع سكانھا فإلى جانب 
وأما شوارع القاھرة الضیقة .. القصور الحقیقیة توجد مساكن بائسة فقیرة متھرئة

شرقیة بكافة مظاھرھا وكل ما فیھا من بذخ وفقر تجلس فیھا البالحیافكانت تعج 
مثال بائعات البرتقال والموز والقصب الّالتي یشبُِّھھن بالتماثیل القدیمة وتماثیل 

  .كلیوباترا
وكان الناس في القاھرة یسیرون على األقدام أو یركبون العربات ألنھا وسیلة 

  ...مواصالت ینفرد بھا السادة ومن یلوذون بھم
أبنیة رائعة طالما مألھا «كما اھتم نرفال بوصف حّمامات القاھرة التي كانت 

الخیال األوروبي بالغانیات والحوریات، وھي ملجأ رحیم في ِسّن الخمسین 
وتتمیز ھذه الحّمامات بقبابھا المملوءة بالثقوب مما یجعلھا تشبھ السماء،  »الحارقة

ماش الكتان تجعلھم یشبھون التماثیل والمستحمون یلتّفون في قطعة طویلة من ق
وألوان ) المكیساتیة(القدیمة، ویتنقلون من قاعة فردوسیة إلى أخرى مجاورة حیث 

  ...شتى من العذاب الجسماني
وعن الزي النسائي كتب نرفال صفحات مطّولة ضّمنھا جزء من كتابھ اآلنف  

لنساء الغامض یجعل إّن زي ا «:من ذلك قولھ) نساء القاھرة:( الذكر تحت عنوان 
یسرح الخیال إزاء الغموض ... الحشد الذي یمأل الشوارع أشبھ بالحفلة التنّكریة 

الذي یكشف وجوه النساء وال یمتد إلى كل مفاتنھن، یفلت أحیانا من األكمام 
الفضفاضة المرفوعة فوق الكتف ذراع مرمري شاحب، أو ترى یدا تزینھا 

ما عاریة محملة برنة الخلخال ، ھذا ما یمكن أن الخواتم واألساور الفضیة، أو قد
وأحیانا، تبتعد ثنایا الحجاب قلیال، وترى ...، وتعجب بھ ..تحدسھ...تفاجئ بھ العین 

عینا جمیلة ) برقعا(من خالل الفتحة التي تظھر بینھ وبین القناع الطویل المسمى 
صغیرة صلبة تھبط  وشعرا ملفوفا ضیق الثنایا مثلما في تماثیل كلیوباترا، وأذنا



عندئذ یشعر المرء ...منھا على الجید والخد عناقید من القطع الذھبیة أو الفضیة 
   1.»...بالرغبة في سؤال َعْینّي المرأة المصریة المحّجبة ، وھذا أخطر ما في األمر

   
      

، وسّجلوا ما  المدن الجزائریةزار كثیر من الرحالین الغربیین  وفي الجزائر 
في مدنھا كل حسب وجھة نظره إذ أّن نظرتھم لھذه المدن كانت متباینة  شاھدوه

إلى حد ما فقد اكتفى بعضھم بتقدیم صورة وصفیة لھا بینما عمد البعض اآلخر إلى 
تقدیم وصف شامل لھا، في حین اكتفى فریق ثالث منھم بما لھا من ماض تاریخي 

یثیر انتباھھ أو نھمھ  فلم یول حاضرھا كبیر اھتمام ألنھ یقف فیھا على ما
كثیر من ھؤالء الرحالین الذین زاروا الجزائر لسبب أوآلخر  لولقد حاو.الوصفي

أن یقّدموا صورة عنھا ولو كانت مختصرة غیر وافیة  وكثیرا ما كانت ھذه 
الصور تمھیدا لدراسة نفسیة الشعب الجزائري وعاداتھ وتقالیده وأسالیب حیاتھ 

، ةاألحداث التاریخیة في ذلك كلھ من آثار وسمات خاصوطرق معیشتھ ولما تخلفھ 
وبعبارة موجزة لربط ماضیھ بحاضره ،وھذا ما یجعل ھذا الرحالة یختلف عن ذلك 

  .  في الوصف ونقل المشاھد
ومن رّحالي الغرب الذین كانت لھم باع طولى في مجال الرحلة إلى المدن 

  :الجزائریة نذكر
رحالت في والیة ((صاحب كتاب ) 1887- 1813(األلماني  مورتیس فاغنرـ 9

م وتحّدث فیھ عن 1841الذي أصدره سنة  ))م1838- 1837-1836الجزائر  في سنوات 
  .مناطق مختلفة من الجزائر

م 1841من كتابھ یصف فاغنر مدینة عنابة التي كان قد زارھا عام  233ففي صفحة 
 ،)یسمبر من السنة نفسھاماي إلى نھایة شھر د 25من(وأقام بھا حوالي سبعة أشھر، 

وقد وصلھا على ظھر باخرة ،فیذكر أن أول ما جلب انتباھھ القصبة التي عرفت 
م حین تم فیھا إرسال طلقة مدفعیة ترحیبیة 1832محنا كثیرة منذ «على حد تعبیره 

للسفینة التي كانت في تلك اللحظة تقترب من المیناء أو باألحرى تقترب من خلیج 
بة في واقع األمر لم یكن بھا میناء یحمي السفن القادمة إلیھا من المدینة ألن عنا

  .   2»سطو الریاح وھوج العواصف
م یعقد الرحالة فاغنر مقارنة بین میناء عنابة وغیره من الموانئ الجزائریة ولعل ث

، فیشیر إلى أنھ )خلیج المدینة(ذلك كان انطالقا من الوضع الذي ألفى علیھ المیناء 
  لمرتبة یصنف في ا
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إذ أن السفن كثیرا ما  –أسوأ الموانئ الجزائریة  - الثانیة بعد میناء مستغانم 

  .1تتعرض للغرق فیھ مما یحول بینھا وبین أن تتخذ مركزا تجاریا ھاما
یتحدث عن منظر المدینة وما لھ من كبیر األثر في النفس  234وفي الصفحة 

ت في الجبال العالیة والصخور الجرداء ،فالمدینة تمیزت بمناظر طبیعیة خّالبة تجّل
والتالل المخضرة والسھول الشاسعة والودیان الواسعة، وھي مناظر تترك في 
النفس أثرا عمیقا، أضف إلى ذلك أّن المدینة نفسھا مدینة العناب ذات طابع ریفي 

سفلي كبیر یقع في السھل  ھادئ، ثم یذكر أن المدینة مقّسمة إلى حیین، حّي
واسعة ومضاءة نسبیا ولكنھا لیست نظیفة وال ھي متناسقة، وتوجد وشوارعھ 

بالمیدان الكبیر دور بنیت على الطریقة الفرنسیة وحولھا أشجار باسقة، ومنظر 
جمیل إّال أن عیبھا الوحید یتمثل في أن جدرانھا تنھار في مواسم األمطار، ونظرا 

لة فالمناخ غیر صحي من إلى أن من ینزل بھا ال ینوي االستقرار بھا لمدة طوی
من جھة أخرى فقد . جھة وھي ال تقدم شیئا لمن ال یحب الصید والمناظر الجمیلة

أقیمت تلك الدور بسرعة وروعي فیھا قلة التكالیف والجمال الظاھري دون أي 
أما الحي األعلى فھو یشبھ ما ھو موجود  ...اعتبار لما قد ینجم عن ذلك من أخطار

ال أنھ دونھ علوا وانحدارا، ویحتل أحد التالل، وال یزال یحتفظ في مدینة الجزائر إ
بمظھره العربي ودوره أوظأ من دور مدینة الجزائر، وتكاد تكون كلھا أرضیة، 
وال تحتوي على ما تحتوي علیھ مدینة الجزائر من أعمدة ونقوش وزخارف 

  .2یدویة
یعترف أنھ لم یبق بھا ثم ال ینسى بعد ذلك أن یتحدث عن الجانب الدیني للمدینة ف

  .3من المساجد ما یلفت االنتباه فقد ُحّول أكبر مسجد بھا إلى كنیسة
  
  

یبرز اھتمامھ بما انطبع في نفسھ من مشاھد لھا  لمدینة الجزائروفي وصف دقیق 
مدلوالتھا النفسیة یصف لنا جانبا من جوانب الحیاة االجتماعیة في أدق تفاصیلھا 

  .اھد عن مقاھي المدینةوجزئیاتھا فینقل لنا مش
وفي بدایة الحدیث ینصح فاغنر المسافرین بزیارة المقاھي العربیة التي یزید 
عددھا في القسم األعلى من المدینة فقط مایربوعلى الستین ، ویذكر أنھ كان یقضي 

  .كل أمسیة في واحدة منھا دون أن یندم على الوقت الذي قضاه فیھا أبدا
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اكن التي تتیح لألجنبي أن یتعرف على الشعب ویتعلم لغتھ ویعتبر المقاھي من األم
ویشیر إلى . بل ال یوجد مكان یتعلم فیھ التعابیر الشعبیة مثلما یتم ذلك في المقاھي

أّن األھالي ال یتحدثون كثیرا فیھا إال أن الحضر أكثر استعدادا للحدیث منھم في أي 
یستطیع اإلنسان أن یدرس  ومن ھنا. مكان آخر وأي وقت آخر من أوقات النھار

مالمح رواد المقاھي ، وھم جالسون فوق األرض فیرى الحضري الھادئ جالسا 
قرب التركي في لباسھ الفخم ویلیھ زنجي أسود كالقار یرتدي نفس اللباس وبعده 
عربي من البادیة طویل القامة جمیل المظھر وقد لوحت الشمس بشرتھ، یغطي 

ل أبیض وفوق رأسھ عمامة یلتّف بھا حبل من شعر عضالتھ الفوالذیة برداء طوی
، وغیر بعید منھ قبائلي بقامتھ القصیرة ونظراتھ الثاقبة ثم میزابي )الوبر(الجمل 

من الصحراء وبسكري من بالد الجرید وبینھم فرنسي بلباسھ العسكري أو بأحدث 
ا ویقع أجمل مقھى عربي في شارع البحریة ، وبھ.طراز ظھر في عاصمة بالده

  .قاعة مقّسمة إلى مقصورات تستند على أعمدة وتتسع لعدد كبیر من الزوار
ولكنھ أضیق  م1896ویضیف فاغنر أنھ شاھد مقھى من ھذا النوع في أواخر سنة 

وقد أصبح كالھما أثرا بعد عین، فقد اشتراھما ) الالھم(وكان یقع في شارع 
نسي وجّردوھا من مالمح األوروبیون وأقاموا مكانھما بنایات على الطراز الفر

  .أصالتھا الشرقیة
إن مقاھي الیوم مظلمة مستطیلة الشكل وال تحتوي على عرصة واحدة وبھا صّفان 
من المقاعد الحجریة، تغطیھا حصائر من سعف النخیل، ویجلس فوقھا الرواد على 
الطریقة الشرقیة، ویقع المطبخ في مؤخرة القبو في منخفض  ،وُتقّدم القھوة في 

اجین صغیرة مصنوعة من الخزف فوق صحون من الصفیح، ویوضع فیھا فن
  مسحوق السكر وھي قویة 

ویقدم . الطعم إلى حد ما، ولكنھا لذیذة، وتكاد رواسب البن تمأل نصف الفنجان
للمرء معھا غلیون أحمر ذو قصبة طویلة وتبغ من النوع الممتاز وثمن ذلك كلھ 

  .اك متعة أقل ثمنا من ھذهسنتیم واحد، وال یتصور المرء أن ھن
ویجلس صاحب المقھى في وقار عند المدخل دون أن یھتم بمحلھ الكبیر ویستقبل 

، ثم »مساء الخیر یا سیدي وأخي في الدین وعلیكم السالم «:الزائر األوروبي قائال
والطباخ من السود عامة ، أما  »جیب سبسي –صب قھوة «: ینادي في اتجاه القبو

من أبناء الحضر ووجوھھم شدیدة البیاض موّردة، وفوق رؤوسھم  النُّدَُّل فھم
الحلیقة قالنس ُحْمر، وألبستھم في المقاھي التي یكثر فیھا الرواد نظیفة وفاخرة في 

  .بعض األحیان، وال تتجاوز أعمارھم السادسة عشرة
یصف ) الكامل في تاریخ الجزائر( اإلنجلیزي صاحب كتا ب: مورقان جوزیفـ 10

( وشكل مدینة الجزائر الیوم ...«:بدایة العھد العثماني فیقول  يالجزائر ف مدینة
ھو بالتقریب شكلھا في بدایة القرن السادس عشر، فأسوارھا ظّلت ) زمن الرحالة

كما كانت ولكن أضیفت إلیھا تحصینات جدیدة غیر أن ضواحیھا القدیمة الكثیرة قد 
وا قصبة مدینة الجزائر لكي یقیم فیھا اختفت اآلن وكان ملوك تلمسان ھم الذین بن



وّالتھم، وعندما أصبح سلیم بن التومي زعیم المدینة جعل قصره في ھذه القصبة 
وتقع المدینة في خلیج واسع وقد بني جزء منھا على . ولكنھ لم یتمتع بزعامتھ

أرض منبسطة تنتھي بالبحر عند سفح الجبل أما الجزء اآلخر فمبني على منحدر 
دقیقة  30درجة و 36دقیقة طوال و 20درجة و 21یث ینتھي األول ویمتد على یبتدئ ح
  1.»..عرضا

منتصف القرن  يوصف ھو أیضا مدینة الجزائر  حوال :الفنان نیكوالي نیكوالسـ 11
ألف  11(آھلة جدا بالسكان حتى بلغ عددھم ثالثة آالف موقدا حوالي  «العاشر بأنھا 

ھود وغیرھم ومعظم الترك ھناك مسیحیون وفیھم الحضر والترك والی) نسمة
اعتنقوا اإلسالم وأغلبھم أسبان أو طلیان في األصل، وھم سكان َشِرُسو 

   2.»...الطباع
الرحالة والراھب االنجلیزي الذي عاش بالجزائر ما یزید Shaw 3 - شو-الدكتور ـ 12

عن العشر سنوات تجّول خاللھا في ربوع الجزائر وتعّرض لوصف كثیر من 
لمدن وأخالق سكانھا وعاداتھم وأسالیب معیشتھم ، یصف حّمام ریغة الواقع ا

إن أجمل األحواض حّمام ریغة الذي یقّدر ضلعھ  «:غربي مدینة الجزائر فیقول 
باثني عشر قدما وعمقھ أربعة، والماء عندما یصل إلیھ یكون في درجة من 

لماء إلى حوض ثان وبعد الخروج من ھذا الحوض ینتقل ا.الحرارة معقولة جدا
أصغر من األول یستحم فیھ الیھود ألنھ ال یحق لھم أن یختلطوا بالمسلمین، ولقد 
كانت ھذه الحّمامات في القدیم تقع تحت بنایة أنیقة ، وكانت األحواض محاطة 

وعندما رأیتھا كانت ملیئة . بأروقة من الحجارة ،أما الیوم فإن الحّمامات عاریة 
وفي الربیع الذي ھو فصل المیاه یأتي إلى الحّمام عدد كبیر من  بالحجارة والنفایات

الناس ویقال إن تلك المیاه تعالج النقرس والیرقان وغیر ذلك من األمراض المزمنة 
  .»والمتأصلة

وباستثناء العاصمة التي سنذكرھا فإن «وفي موضع آخر من كتابھ یذكر 
واقعة على مقربة من الحدود المدن في ھذه المملكة قلیلة األھمیة فتلمسان ال

المغربیة في منتصف الطریق تقریبا بین البحر والصحراء كانت عاصمة للملكة 
ومنذ أن سیطر األتراك على ھذه ... التي تحمل اسمھا، وھي مدینة بالغة األھمیة 

البالد فإن تلمسان قد تدھورت وآلت إلى االنحطاط الكامل وذلك على الرغم مما 
ا ویحتمل أن عدد سكانھا الیوم یقدر بحوالي ثالثة آالف لموقعھا من مزای

  .4»...نسمة
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، وتقع وهران على بعد أربعة ومخسني ميال مشال شرقي تلمسان: مث يتحدث عن وهران فيقول 
ميناء ممتاز يف الفصول العادية ومتتد على برزخ تقدر مساحته خبمسة أميال جنوب غريب  وهي

األكيد أن موقعها يف أرض  ا حوايل مثامنائة ألف نسمة ،ومنمرسى أرزيو اجلميل ، عدد سكا
للغاية، وكذلك مرسواها اجلميالن، وجوارها جلبل طارق وإسبانيا كل ذلك  مجيلة غناء خصبة

   .1"جيعل منها ثانية مدينة يف اململكة
  : رالرحالة األسی: م1758 تیدنا ـ13

ثماني مبدیا إعجابھ ببعض یصف مدینة الجزائر التي حل بھا في العھد الع
مناحي الجمال فیھا ،متأسفا على ما شاھده في نواح أخرى وكأننا بھ یعیب على 

على كل حال لیس ھناك أجمل من ھذه المدینة وأفتن  «:الباي وحاشیتھ تقصیرھم
من األریاف والتالل الخصبة التابعة لھا والتي تمأل النظر بھجة ولكن الخسارة في 

بق على ھذه الشمائل كلھا ، فلیس ھناك شوارع جمیلة فھي كلھا أن داخلھا الینط
ضیقة ومتسخة ومنخفضة وبسیطة البناء ،وحتى قصر الباي لیس فیھ شيء یلفت 

  .»..2النظر، ألّن كل ما طفنا فیھ ناقص الجمال
من المشاھدات واألوصاف التي قّدمھا لنا ھؤالء الرحالون  وما نخلص إلیھ

و إجماعھم على تمیزھا بجملة من الخصائص الطبیعیة حول المدینة العربیة ھ
  :والبشریة ومنھا

  : الخصائص المكانیة: أوال
والمقصود بھا ما تتمیز بھ المدینة العربیة من :  الحمایة الطبیعیة •

منعة فھي إما على ھضبة متوعِّرة في الجبل وإما باستدارة بحر أنھر بھا حتى ال 
  .سر أو قنطرة فیصعب بذلك منالھا على العدویوصل إلیھا إال بعد العبور على ج

وھي مكّملة للحمایة الطبیعیة وذلك بأن یدار على : الحمایة البشریة •
المدینة جمیعھا سیاج أسوار یدفع العدوان الخارجي عند الغفلة أو اإلغارة لیال أو 

 .العجز عن المقاومة نھارا
كان تواجد المدن وھي مما یجلب المنافع للمدن لذلك :  الموارد المائیة •

على نھر أو بإزائھا عیون عذبة ثّرة، فإن وجود الماء قریبا من المدینة یسّھل على 
السكان وفرة الماء وھي من الضرورة بمكان فیكون لھم في وجوده مرفقة عظیمة 

 .عامة
كانت مزارع المدینة  اإذ الزروع ھي األقوات فإذ: النطاق الزراعي •

 .اتخاذه وأقرب في تحصیلھ قریبة منھا كان ذلك أسھل في
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وذلك أن صاحب كل قرار ال بد لھ من دواجن : توافر المراعي •
الحیوان للنتاج والضرع والركوب، وال بد لھا من المرعى فإذا كان قریبا كان ذلك 

 .أرفق بحالھم لما یعانونھ من المشقة في بعده
 .ومن ذلك الشجر للحطب والبناء: توافر النباتات الطبیعیة •
فأجمل المدن ھي التي على الساحل ألن قرب المدینة من : عالموق •

 .البحر یسھل حاجیات سكانھا القاصیة من البالد النائیة
ذلك أن طیب الھواء شرط للسالمة من األمراض ،والمدن : المناخ •

التي لم یراع فیھا طیب الھواء في الغالب ، وقد اشتھرت بذلك مدینة قابس 
 : تقون في نقاط معینة منھاكما أنھم في وصفھم یل.بتونس

والمقصود بھا العواصم التي یحلھا السلطان وتجتمع : األمصار وصف •
 .فیھا الدواوین والوزارات وتقلد منھا الوظائف العامة ، وتضاف إلیھا مدن اإلقلیم

التي تعكس براعة العرب في تخطیط : تخطیط المدینة العربیة وصف •
 .جام والتناسقالعمران وما تمیز بھ من مراعاة االنس

فمعظم المدن لھا شارعھا األعظم الذي یتسع : شوارع المدن وصف •
وھي أوسع من الزقاق ) السكة(أضعاف شوارعھا األخرى، ثم تأتي بعد ذلك 

 .وسمیت كذلك الصطفاف الدور فیھا، ثم یأتي الزقاق
وتتمیز المدینة العربیة بضیق شوارعھا الذي جاء استجابة للمناخ الحار 

ج الشمس وأشعتھا في فصل الصیف خاصة، وكان ضیق الشوارع سببا وشدة وھ
  .في زیادة مساحة الظل في الطرق

وأھم ماتمیزت بھ المنازل العربیة واإلسالمیة على :  وصف المنازل •
اختالف أنواعھا وجود صحن أو فناء مكشوف قد تكون فیھ أشجار وأحیانا یتوسط 

معماریة الرئیسیة منھا والثانویة كي تستمد كتلة المبنى وتلتف حولھ بقیة الوحدات ال
منھ معظم حاجیاتھا من الضوء والتھویة ثم یستمد الباقي من الطرق والشوارع 

وأما األبواب فكانت صغیرة وجانبیة ومن المتبع دائما أال یتواجھ بابان . الخارجیة
  على جانبي الطریق للتخلص من نظرات الفضولیین

لعربیة األسواق المنظمة الخاضعة عرفت المدن ا: األسواق وصف •
لنسق معین من االرتفاع واالتساع وعلى الرغم من شدة الحاجة إلى األسواق في 
قلب المدینة إال أن ذلك لم یكن بالضرورة عاّما في كل المدن وال عاّما في كل 
التجارات والحرف والصناعات فھناك حرف قد خصصت لھا أماكن خارج المدن، 

 . خارجھاوسلع ال تعرض إال
وھناك من یرى أن تخطیط األسواق إنما جاء إلى نسبة اتصالھا بالجوامع 
وأن األسواق القریبة ھي أسواق الشمَّاعین لوجوب االستضاءة بالشموع في 

  ..الصلوات، وھناك سوق العطارین والقّرابین
للحمام أھمیة كبیرة في الحیاة االجتماعیة في : وصف الحمَّامات •

مي فإن عادة االستحمام متأصلة في سلوك المسلمین ولقد كانت المجتمع اإلسال



الحمامات من مرافق المدن الھامة التي لم یغفلھا الرحالون وأكدوا أنھا تعطي 
  .المدینة ا لعربیة صفتھا الحضریة

وتبعالطبیعة المجتمع العربي اإلسالمي كان للنساء حّمامات خاصة،       
أنھا تتوسط المدینة وأن تكون مصارف الماء فیھا ولھذه الحّمامات مواصفات منھا 

  .متوسطة اواسعة مستقلة لیؤمن علیھا من االختناق وأن تكون بیوتھ
وأما عن تخطیط ھذه الحّمامات فقد شیدت على نظام یضمن للمستحم       

  .عدم تعرضھ لإلیذاء باالنتقال السریع من البرد إلى الحر أو العكس
جمع الرحالون على أن المدینة العربیة ی: الدینیة وصف األبنیة •

تمیزت بالعدید من المباني والمنشآت الدینیة التي ال یقتصر دورھا على الشعائر 
الدینیة بل یتعدى ذلك إلى تقدیم خدمات تعلیمیة وثقافیة واجتماعیة وصحیة ومن 

  .ھذه المنشآت المساجد والخوانق والرباطات والزوایا
م المسجد بعدة مھام دینیة وتعلیمیة فضال عن قیا: وصف المساجد •

وثقافیة، فإن مساجد الصلوات الخمس تتعدد في المدینة الواحدة حتى تعد بالمئات 
. من مسؤولیات الحاكم والوالي" المسجد الجامع" وقد كانت إقامة بعض المساجد 

ونظرا ألھمیة المسجد الجامع في المدینة فقد نظر إلیھ البعض على أنھ أساس 
م العمراني، وأنھ بھذا یحتل موضعا ھو بمثابة القلب أو المركز الرئیسي التنظی

للمدینة وتنتشر حولھ األحیاء المختلفة بما حوتھ من دور ومساكن وأسواق 
  .ورحبات وغیرھا

وصف الرحالون الزوایا والرباطات : والرباطات وصف الزوایا •
دي في غالب األحیان وبالغوا في وصفھا على اعتبار أنھا مؤسسات دینیة عامة تؤ

خدمات ثقافیة واجتماعیة وصحیة ففیھا ینقطع أصحاب التصوف وأھل التقشف 
للعلم والعبادة، وفیھا یتم تدریس مذاھب الفقھاء على اختالفھا، كما أن " البركات"و

بعضھا یقوم بإیواء الغرباء والوافدین من الفقراء وأھل المسكنة، وھي بذلك بدیل 
  .امةعن أماكن السكن الع

ولقد كانت دور العبادة والعلم ھذه من األعمال الخیریة التي تنافس في 
تشییدھا السالطین والحكام واألمراء واألعیان والتجار وأھل الثروة ثم أوقف 
ھؤالء على ھذه المؤسسات من العقارات واألراضي الزراعیة وغیرھا ما مكنھا 

  .من أداء وظیفتھا في المجتمع ووسع من اختصاصاتھا
اتخذت المقابر حسب شھادات الرحالین : واألضرحة وصف المقابر •

مواضع في الجھات الجنوبیة أو الغربیة من مراكز العمران دون الجھات الشمالیة 
لمراعاة اتجاه الریاح السائبة وكانت تنشأ على حافة الصحراء أو في الجزر 

للمراكز العمرانیة  الرملیة أو بین العمور أو على التالل الكفریة الیابسة كأثر
أما األضرحة وھي المقابر .القدیمة أو كبقایا للمقابر القدیمة السابقة للفتح اإلسالمي

ذات القباب فقد كثرت في منطقة المقابر وفي داخل المساجد بالمدن حتى صارت 



من سمات المدن اإلسالمیة وكثیرا ما كان المشید لھذه األضرحة والمقابر یقیم 
  .ن سكان ھذه المؤسسات مقابرلنفسھ ولغیره م

ومما سبق ندرك أن المدینة العربیة قد حظیت باالھتمام الواسع من قبل 
التي أشرنا إلیھا، الدور الذي كان لھذه ) نصوصھم(الرحالین،ولقد أبرزت كتاباتھم 

والتجاوب مع طموحاتھ وتطلعاتھ، فھي سجّل  نالمدینة في تحقیق رغبات اإلنسا
عبر الزمان والمكان، كما أنھا بتنظیمھا وتخطیطھا،  محفوظ یروي تاریخنا

العربي بكل  بأشكالھا وصفاتھا ،تعّد الصورة الصادقة المّعبرة عن حالة المجتمع
بل إنھا بأصالتھا أصدق ...القوميتراثنا  نالكثیر میحفظ  تفاصیلھا، إنھا متحف

  ..تعبیر عن الحضارة العربیة اإلسالمیة بكل وجوھھا ومعانیھا
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  :أصل التسمیة: أوال 
  :نتالاق و الرّحقسنطینة مدینة الھوى و الھواء و قبلة العّش

  
اختلفت اآلراء وتباينت يف أصل تسمية مدينة قسنطينة ذا االسم، وأقرب هذه اآلراء من احلقيقة  

  »طينة«و »ر ـقص  «ب إضايف  من كلمة مركّ  »قسنطينة  «بأن االسم    الرأي القائل
وذلك بإبدال الصاد  »قسنطينة «فاجتمعت الكلمتان حبكم النطق املتغري والتطور الزمين يف كلمة 

ويرى بعض  املؤرخني وخاصة الفرنسيون منهم والذين يدينون بالوالء إىل . سينا والراء نونا
و لو تتبعنا  هذا االسم  . راجع يف األصل إىل الرومان )قسنطينة (سم املستقر الرومان أن هذا اال

  .عرب أزمنة املدينة  املختلفة  لوجدنا له تغريات  تكاد تلتقي مجيعها يف امسها احلايل
ى هـ كانت تسم 10811املتوىف سنة  »أمحد بن اخلطيب « قنفذ القسنطيينالفعلى أيام العالمة ابن 

، لوقفنا 2»يف علم األوقاتاملقات سراج «ولو رجعنا إىل أرجوزة هذا العالمة . »حصن طينة  «
  :على هذا االسم يف آخر رجزه إذ يقول

  لْك  داَرهتيعـرف بابنِ قُنفُذ اشـتهاره         من حصـنِ طينةَ  
ـَذَا الرجزِ املُهـذَّبِ          بِفَاسٍ   3أَرضِ املَغرِبِمن  الكربى أتى بِه

هـ نقف على تسمية أخرى للمدينة و ما هي يف الواقع إال تغيري حاصل  1150و يف سنة 
قصر (أصبحت )حبصن طينة (قنفذ تعرف  بناأحرف الكلمة فبعد أن كانت على أيام ض يف بع

امللحون يستنجد فيها  جاء يف قصيدة طويلة من الشعر  ما يؤكد ذلك هو ما )طينة 
العلماء والصاحلني من املغرب األقصى بصفة خاصة وأولياء املغرب العريب بوجه عام، ..صاحبها

  :ومما جاء يف هذه  املطولة قوله
ـْلْ كُـلْ قْبِـيلْ و نسبة       وِين أَهلْ جِيجلْ و أَهلْ  زواوة     و أَه

ِة ميكُـلْ جِـه         اربة  وَ  جايـجـلْ بأَه  نوِيـارة وِ إيسـن  
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  ار          فاَهلََْــوى و دلـيلي فَتـنوهـم عـقْلي طَـوِين من هل
ـْلْ    وِين         بن سلـيمانْ و بـدر الـدين )قْصر طينة  (وِين أَه

ـًا طَعـنوه دي وواجلـري   هـلْ الوطْنيِني      والعـروسي و أَ                   ناس
                يِلَـة و اشـْل كُلْ قب و أه       فَافـَانْ أخ   اف  ؟روِين  أهــلْ الزِيب

 -هـ  11ق (ون عرفت به املدينة أيضا يف عصر الشيخ ابن الفكّ »قصر طينة   «هذا االسم  
فبعد الصالة . بابن قدوره  و دليل ذلك نص رسالة بعث ا إليه العالمة إبراهيم الشهريم،17
مث  إين أي سالمي التام  «: السالم على  النيب الكرمي مث عرض موضوعه  خيتم رسالته بقوله و

اإلجالل و اإلكرام إىل مقام  العلوم اليت  والشامل مصحوبا  بالتحيات و اإلعظام حمفوفا بالتبجيل 
كان عمدة ، وخفض اجلم له ،من شرفت به   حبرها زاخر وزينه باحلسن الناظر، ومجله ورفعه إذ

ترا  من أطيب تربة و أفخر طينة ، و أصبحت ترفل على كل قرية و  تفصار –قصر طينة    –
  .1»مدينة

حسب رأي سليمان -وعلى أيام مفيت قسنطينة  الشيخ حركات بن عبد الرمحن  بن باديس
فقد جاء  يف  الصفحات  األخرية  من أيضا    »قصر طينة  «كانت املدينة معروفة  باسم -الصيد

مة ،حافظ  إىل أن اجتمعت  مع الشيخ العامل العالّ...   «كتاب  فقهي  خمطوط  قول  صاحبه 
   (ألف والعصر أيب زكرياء  حيىي الشاوي حني قدم لبالدنا  قصر طينة سنة ثالث  و سبعني 

  .»يقصد احلجاز )1073
 

م فقد ذكر قسنطينة  باسم    1019 املتوىف سنة  2لقسنطيينا امة صاحل بن مهنأما الشيخ العالّ
  نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ  "الين  ثيم على رحلة الشيخ الوريف تعليقه القي)قصر طينة (

قسنطينة بلدة قدمية جاهلية من البالد اليت  وقع عليها الفتح  وو قلت   «:إذ قال  "و األخبار 
انيها قسطنطني من أمساء الرومان كالقسطنطينية العظمى ، و قيل أصل هذا يت باسم ببافريقية و مس
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منسوب إىل امرأة  من الرومان امسها طينة ، فأضيف إليها مث دخله  –قصر طينة  -االسم 
   .1 »...التصحيف و التحريف  فقيل قسنطينة  بامليم  أو النون 

  )قُسنطينة (دي نقف على االسم لياقوت احلموي الرومي البغدا  )معجم البلدان  (و يف 
بضم أوله و فتح ثانيه  مث النون و كسرة خفيفة ، و هاء ، مدينة  : قُسنطيِنة «:حيث عرفها بقوله 

و قلعة يقال هلا  قُسنطينة اهلواء ، و هي قلعة كبرية  جدا ، حصينة عالية  ال يصلها الطري إال جبهد 
هلا طريق و اتصال بآكام متناسقة  جنوبيها متتد  .، وهي من حدود إفريقية  مما يلي املغرب 

و حوهلا  مزارع كثرية ، و  إليها  ينتهي رحيل عرب  إفريقيا . منخفضة  حىت تساوي األرض  
غربني   يف طلب الكإل، و تزاور عنها قلعة بين محاد  ذات اجلنوب يف جبال و أراض وعرة م

...«2.  
و     )سريتة(يت  يف القرون األوىل   قسنطينة مس و جاء يف دائرة املعارف اإلسالمية  أن

و امللوك  )ملاسينيسا  (كانت عاصمة سالطني  نوميديا فكان لصفاكس  منهم قصر عظيم  و 
الذين جاؤوا بعده قصور عا و زي موها و جلبوا إليها التجار اليونانيني و الروماننظّونوها نوا .

 م311ويف سنة ، حتت حكم روما )سريتة   (دخلت مدينة  )ق م(ويف عهد سيزار يف القرن األول 
ومنذ  م313وملا ربح قسطنطني  احلرب  أعاد بناءها وذلك حوايل سنة . مها  القائد ماكساسحطّ

 )م337 – م288(ذلك  التاريخ مل تعرف هذه املدينة بغري هذا االسم نسبة إىل جمددها  قسطنطني 
مث البيزنطي من سنة  ،م534إىل  م432وندايل من سنة احلكم ال حتت لتدخل قسنطينة بعد ذلك

  . 3م674إىل سنة  م534
و هي لفظة  )كرثن  (أو   )كرطة   (أطلق الفينيقيون  على املدينة أسم  «و يف العهد الفنيقي 

تينيون فيما بعد إىل فه الالّالذي حر االسمأو املدينة،وهو  )القلعة (سامية  كنعانية معناها  
  :من أمسائهاو. 4»سريتا

ا إىل بلد اهلواء أوبلدة اهلوى،وقد فس ر سيدي عمر الوزان معىن الكلمتني يف رسالة ضافية بعث
فهواؤها  ،ي ومعنوياة بلدة اهلوى،حسفالبلدة هذه املسم «:حسن آغا وايل اجلزائر يقول فيها
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يل واأليام كما هو ي ال يزيد وال ينقص يف مرآة البصر، وهواؤها يزيد وينمو حبسب الليااحلس
  »....1مشاهد لكل ذي بصرية

مدينة عتيقة حصينة يف نوميديا :سريتا «:أما الروس العاملي فلم يرد يف تعريفه املدينة أكثر من قوله 
  Cirta anc cap  de numidie  auj. Constantine »هي اليوم قسنطينة

  : قسنطینة عبر التاریخ: ثانیا
  فمن املعـامل ماجييب سؤاال          عالصوامت واستم اواسأل معامله

  ومن املعــامل ما يفـوه حبـال         ما ال يفوه به الفصاح مقاال
  واذكر أوائــلها بـين فنـيقيا           واذكر ا الرومان والونداال
  واذكر ا اتراكها وإن اعـتدوا          حاال فقد حرسوا الرعية حاال

 ا فأطاالصاحلا          فقـد اعتىن وبىن  البايات فـيها نواذكر م

 2وجاال لواذكر من البـايات أمحد إنـه         ذاد العدى عنها وصا

  ،مع ما حازته مدينة قسنطينة من الشهرة و التميز  بعراقة تارخيها  و حضارا  و تراثها  ظلت
ريخ تأسيسها، لذلك جاءت  مستعصية على كل باحث أو دارس  أراد الولوج  إىل كنه املدينة وتا

اآلراء حول نشأا و بانيها األول  متضاربة ال تعدو أن تكون ضربا من االفتراض والتخمني يف 
  :معظمها وأشهر هذه اآلراء

 )إستانبول( Constantinopleرأي يذهب  إىل  أن  بانيها هو قسطنطني الذي بىن القسطنطينية  -
  .اسم قسنطينة بامسهحاليا والذي اعتنق املسيحية واقترن 

رأي يرى أن الباين هو باين قرطجنة يف زمن عاد قبل عهد إبراهيم اخلليل  عليه السالم وهذا -
أما األمري حممد بن عبد القادر -.الرأي تكاد جتمع عليه الدراسات واألحباث التارخيية احلديثة

أن قسنطينة أصلها  )رعبد القادمري حتفة الزائر  يف تاريخ   اجلزائر و األ(اجلزائري  فيذكر يف كتابه 
صور سنة وية  ــلقبائل كتامة و دخلها الفينيقيون ملوك الشام من كولونية ملا خرجوا  إىل إفريق

و م  428سنة  )أدربال  النوميدي (م ، وكانت تسمى يف القدمي سريتا ، و كانت عاصمة .ق 836
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ا، و مل يزل ملكهم  فيها  إىل أن استوىل استوىل عليها و على تلك النواحي  الوندال  من اسباني
  .1املسلمون عليها 

و يف عدد  من الدراسات و عمليات التنقيب احلديثة  ما يدل  على أن  مدينة قسنطينة  كانت 
املنتشرة يف اإلقليم الشرقي من بالد اجلزائر ، و اإلقليم الغريب للديار    )املاسيل (عاصمة لقبائل 

ت هذه القبائل  بتربية  املواشي  و األغنام و خدمة األرض  ألن  أراضي التونسية، و قد اشتهر
و حبكم جماورة  هذه القبائل  لقرطاج املتحضرة  اليت تأسست  سنة  .هذه املنطقة صاحلة للزراعة 

ق م  استطاعت االنتقال  من  العصر احلجري  إىل العصر التارخيي لترتقي  من قرية  صغرية   814
برية  هلا دورها  السياسي و اإلداري  و التجاري  اهلام  و لتصبح السوق العاملية  إىل مدينة  ك

الذي كان معجبا  حبضارة قرطاج ألنه   )ماسينيسا (الثانية  بعد مدينة قرطاج خاصة يف عهد امللك
نشأ  يف أحضاا  و حارب من أجلها  حىت أصبحت العادات و التقاليد  الفينيقية  هي السائدة يف 

  . 2مدينة قسنطينة  كغريها من املدن الفينيقية
سعى ماسينيسا ألن جيعل  من قسنطينة  مدينة نوميدية حبجم مدينة قرطاج  وعمل على أن  يتخذ 

على تقوية  جيشه و تنظيمه  و تطوير  لـفعموصول األعداء  إليها منها حاجزا  منيعا حيول دون 
لزراعة  و الصناعة و احتكر التجارة اإلفريقية  كما أساليبه القتالية  و نظم اإلدارة  و طور ا

  .ومان  والقرطاجنيني واألثيوبيني وغريهم استهوى قلوب التجار  من األجانب كاإلغريق  و الر

ومعات  ـو الصدته من بناء القصور امللكية و البيوت اخلاصة ـشه و اتسع عمران املدينة مبا
مساكن اجليش  مث الطبقات االجتماعية  األخرى  كلها املعابد  و منازل الطبقة امليسورة  و و

ستقرار اللذين عاشتهما قسنطينة  يف ظل االغري أن هذا التطور  و .كانت  داخل أسوار املدينة 
حرك أطماع ،العهد النوميدي   و الذي بلغت عظمته  و ذروته  يف عهد امللك ماسينيسا 

خبرياا  و أمالكها ، فأخذوا يتطلعون  إىل  الرومان  فيها  و دغدغ رغبتهم  يف االستئثار
حتت ) سريتا(دخلت مدينة قسنطينة  )ق م (يف القرن األول   »سيزار  «احتالهلا و يف عهد 
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   .)1ماكساس(مها القائد حط )م311حكم روما ، و حوايل سنة 
الروماين   وظلت املدينة على هذه احلال قرابة األربع سنوات إىل أن أمر بإعادة  بنائها امللك

وأعادهلا شيئا من وهجها احلضاري   الذي  عرفته   م311سنة  م) 337 م271(قسطنطني األكرب
مث دخلت  قسنطينة حتت احلكم  الوندايل يف العقد  الثالث  من القرن اخلامس   ،من قبل 
ويف أواخر  )م674م إىل سنةم 534من سنة  (مث البيزنطي   )م534إىل سنةم 432  (امليالدي

لقرن السابع امليالدي  استطاعت طالئع الفاحتني العرب  املسلمني  أن تقضي على الوجود ا
البيزنطي مبدينة قرطاجنة واملدن األخرى البيزنطية التابعة هلا ومنها قسنطينة اليت دخلت حتت 

  . احلكم اإلسالمي
ـ نعين الفترة و اجلدير بالذكر هو أن حلقة ضائعة  أو تكاد تكون كذلك  من تاريخ قسنطينة 

املمتدة بني عصر  يوغرطة  وبدايات الفتح اإلسالمي ـ و هي فترة غري وجيزة  تناهز الستة 
و كان باإلمكان  الوقوف على هذه احللقة  لو أتيح  لنا العثور  على جمموعة  من .  -قرون

يف ذاكرة  قسنطينة   (الكتب  أوردها أستاذي الدكتور  عبد اهللا محادي  يف حماضرته  القيمة 
  :منها  2)النصوص التراثية 

  .تاريخ قسنطينة للحاج بن جلول  - 1
  .تاريخ حممد البابوري  - 2
  .تاريخ مدينة قسنطينة  لعلي بن إبراهيم  املرين  - 3
  .نزهة احلادي  للشيخ بوراس املعسكري  - 4
  .بكيت  التحديث و التأنيس يف اإلجتماع بابن باديس ألمحد بابا السوداين التن - 5
  .اإلشارة يف معرفة الزيارة  أليب احلسن علي  بن أيب بكر  املعروف باهلروي  - 6

 (و البن قنفد)طبقات علماء قسنطينة(: من الكتب  اليت ال نعرف عنها  شيئا  كتاب   كما أنّ
لعبد القادر الراشدي الذي مات أواخر القرن  )عائالت قسنطينة و قبائلها  وعرا وبربرها

وال شك أنه يذكر  تاريخ  هذه العائالت  و األحداث  اليت قامت  ا خالل   من  امليالدي،الثا
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فقلة املصادر إن مل نقل انعدامها و خاصة منها القدمية  اليت تشري إىل تاريخ   1»العصور املاضية
لدور اوالفتح  اإلسالمي  ملدينة قسنطينة  أو اليت تذكر موقف أهلها من الفاحتني املسلمني  
 بالد يفالذي  قامت به املدينة  يف هذه املرحلة  من تارخيها وهي املدينة  العربية الرائدة 

  .جعلت التأريخ هلذه الفترة من حياة املدينة من عزيزات األمور ،املغرب
  

إىل التصريح بقصوره يف  *لعل هذا ما حدا  مبؤرخ قسنطينة  احلاج أمحد بن املبارك بن العطار 
فقد سألين  «:   )تاريخ قسنطينة   ( الوايف بتاريخ  قسنطينة حيث يقول يف مقدمة كتابه اإلملام  

بعض احملببني  رزقين اهللا و أياهم خري الدارين  أن  أقيد له بعض أخبار قسنطينة  ،  فأجبته 
  »2...  بقصوري عن إدراك  هذا املرام  لعدم وقويف  على تاريخ هلا  ألحد من العلماء األعالم 

و أول نص عريب يؤرخ  للفتح اإلسالمي  ملدينة قسنطينة  هو الذي أورده  املؤرخ الواقدي يف 
حيث حتدث يف اجلزء األول منه و على امتداد ست صفحات  عن   »فتوح إفريقية  «كتاب 

الكيفية اليت مت ا  فتح  املدينة  على يد القائد اإلسالمي  الفاتح  عقبة بن  عامر اجلهين 
يذكر احلوار إذ  ايب،  و أول إشارة للواقدي حول قسنطينة كانت تدل على مناعتها  الصح

مايف األرض  فقالوا أيها امللك أنت تعلم  أنّ... « 3الذي دار بني سكان قسنطينة و الفاتح عقبة
و ليس لنا إال أن نتحصن يف بلدنا  ا رجاال وماال،اخلضراء أحصن من  بالدنا و ال أقوى من

و اجلدير باملالحظة يف هذا السياق  هو أن األستاذ  حممد   »4لعرب وال نقاتلكم أبدا ونترك ا
أن الواقدي اختلط عليه األمر  فلم   «:يرى  »مدينة قسنطينة  «اهلادي لعروق يف كتابه  

يفرق بني شخصية  عقبة بن نافع  الفهري  الصحايب باملولد ، و بني شخصية عقبة بن عامر  
مث ينكر أن يكون  أي  من الرجلني  قد مر  مبدينة قسنطينة  مطلقا  ناهيك  »5 ايباجلهين الصح

 62 – 55 ( »أبو املهاجر  دينار «لينسب فضل السبق بعد ذلك إىل القائد املسلم . عن الفتح
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   )1 م679– 674/ هـ 
لقريوان  عاشت مدينة قسنطينة منذ الفتح اإلسالمي حتت ألوية حكم متعددة  فلقد ظلت تابعة  ل

هـ  182هـ مث عهد األغالبة  من سنة  182هـ  إىل سنة  50على امتداد عهد الوالة  منذ سنة 
مث دخلت حتت حكم بين زيري  هـ362هـ إىل سنة 292هـ و الفاطميني من سنة 292إىل سنة 
هـ مث خرجت عنهم لتدخل 462وهامجها بنو هالل حوايل  هـ،442إىل سنة  هـ362من سنة 

وملا سقطت  جباية يف  يد املوحدين  دخلت  ، هـ547هـ حىت504اديني من سنة حلمحتت حكم ا
وبقيت حتت حكم املوحدين حىت استقل أبو ، م1153هـ   547 قسنطينة  حتت  حكمهم يف سنة 

م حيث انضوت حتت لواء  احلفصيني  إىل أن دخل األتراك 1228هـ  626زكرياء احلفصي سنة 
عشر امليالدي و استقر نفوذهم  ا، و طمحوا إىل امتالك قسنطينة   اجلزائر يف القرن اخلامس

ومل . و استطاع احتالهلا هـ925/  م1520 – م1519فهامجها حسن  قائد خري الدين ما بني سنيت 
تلبث حىت  دخلت حتت احلكم احلفصي من جديد، غري أن األتراك استردوها وحكموها إىل أن 

م  واستطاع األتراك أن خيمدوا ثورم و أن خيضعوا 1572ـ   هـ  979ثار عليهم أهلها سنة  
  .2منذ ذلك  التاريخ استقر نفوذ األتراك بقسنطينة. أسرة بن عبد املؤمن اليت كانت تتزعم املعارضة

موضوع تاريخ البداية احلقيقية لدخول األتراك إىل مدينة قسنطينة حمل اختالف بني  كانولقد 
  .م 1517جعله عام vayssettes ساتالباحثني واملؤرخني ففاي

دافييت يرى و، 3م1522وم 1519جعله ما بني عامي فقد   MERCIER:أما املؤررخ الفرنسي مريسيه 
 -هـ1050تري جعله عنوحممد الصاحل ال، 5م1526، و األنبريي  جعله  عام  4م1522أنه عام 

   6.م1514 فريجعه إىل عام حيىي بوعزيز أما الدكتور م،1640
هدوًء  و هـ حكم الباي فرحات قسنطينة وشهدت على أيامه استقرارا1046ً –م1673سنة ويف 

حيث أخذت تفقد  هـ1207 – م1792كم قوي امتد إىل أن قتل صاحل باي سنة حيف ظل 
يف املدينة و  االضطرابترة حكم البايات الذين جاؤوا بعده فوقع فمكانتها شيئا فشيئا على امتداد 
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الذي هاجم املدينة عام  شاألحر ابنوما زاد يف بالئها ثورة . ف العمرانضعفت التجارة وتوق
تعرضت مدينة قسنطينة للحملة   م1836 سنةويف . املنيعة هامل يصمد طويال أمام أسوارو م1807

الفرنسية األوىل بقيادة املاريشال كلوزيل الذي اندحرت قواته أمام مقاومة احلاج أمحد باي آخر 
دينة واستقل به بعد احتالل اجلزائر، مث تعرضت املدينة إىل محلة فرنسية ثانية باي توىل حكم امل

م غري أنه قتل أثناء  حصاره املدينة فخلفه 1838ضده سنة  Damremontقادها اجلنرال دامرميون 
م لتنضوي حتت لواء احلكم  1837أكتوبر 13الذي متكن من دخوهلا يف vallé اجلنرال فايل 

  .أسطوريةرك طاحنة خاضها  السكان يف استماتة الفرنسي بعد معا
من خالل هذه اللمحة املوجزة يف تاريخ مدينة قسنطينة ينكشف لنا جانب آخر من جوانب 
صمت هذه املدينة اللغز اليت أعيت مؤرخيها كما أعيت غُزاا وعاشقيها وأرهقت مستكشفيها 

اليت ختفي بني  تاملدينة الصمونا هذا الذين حاولوا عبثا حل ألغازها وفك رموزها لتظل إىل يوم
اخلالد مث ترتقي  رها من دفقطيات صخورها سرها اللغز، ولتبقى الساحرة اليت تستحم كل يوم 

 .سلما من الصخر ملعانقة السماء

كما تتجلى لنا حقيقة ماهلا من العراقة والقدم، وأا كانت على مر العصور حمط أنظار الطامعني 
كانت ان الذي يقف يف حلق أطماع املمالك  ااورة  أو حترشات  «امرين، واملغومن الغزاة 

   1.»األعراب والقبائل املتربصة ا الدوائر

ساعة الدعة  واالسترخاءاملمعنة يف النوم األخطار والبأس يف مواجهة  الشديدة املدينةكانت 
   2.»واالزدهار 

ضد أعدائها ومغتصبيها، بقدر ما كانت قبلة للعابرين غري أن هذه املدينة بقدر إمعاا يف القسوة 
والرحالني الذين  شدوا  إليها  الرحال رجاال وركبانا، وعلى اختالف مشارم وأهوائهم جاؤوها 

  .من كل فج عميق
 

  ساالَ رِيا بِها فَتفَجرت سلْ  ساَرت إِلَى سرتا الركاَئب تبتغي                            
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       تحبا الطاَّ لبِني فأصهإلي تاالَ  وآوبأَش نحتَْض وَءةلَ اللَّب1مث  
وكان لكل من هؤالء الرحالة زاوية نظر صور من خالهلا املدينة يف فترة من فترات عمرها املديد ، 

ألبسها الدهر ـ و  »فمن  راث  حلاهلا حني توالت عليها اخلطوب و أثقلتها النكبات و الكروب  
و من مبهور . و مفتون مبا حباها  اهللا من خضرة و ماء و وجه حسن . و هي احلسناء ـ أمساال 

ت قلوم من  صخرها العتيق فما ضعفوا و ال هانوا  دمبنعة املكان  و شهامة  السكان الذين قُ
  :ل رجع أصحاا  و قد صدق فيهم قول القائ  »2 الثماننيأمام غزوات فاقت 

   3كناطحٍ صخرةً يوما ليوهنها         فلم يضرها و أوهى قرنه الوعلُ      
و لقد تفاوت وصف الرحالة العرب ملدينة قسنطينة من حيث  قيمته بني غث و مسني فمنه ما هو 
ذو أسلوب موجز ال يفي بالغرض املطلوب  حبيث ال تتجاوز األسطر املعدودة  وخاصة ما كتبه 

صاحب  كتاب  املسالك   و  )  م    885/ هـ    272ت  ( كابن  خرذابة  الرعيل األول 
عاش يف ( واألصطخري .)كتاب البلدان(صاحب  ) م895/هـ  284ت  (و اليعقويب .املمالك 

       290ت (وابن الفقيه اهلمذاين )كتاب املسالك و املمالك  (صاحب )العاشر امليالدي/ هـ 4ق 

  .  )األعالق النفيسةكتاب (صاحب   ) م903/ هـ
أما الرحالة الذين عاشوا يف فترة متأخرة نسبيا ،  فقد وصفوا لنا مدينة قسنطينة وصفا  دقيقا 
شامال ملعظم جوانب احلياة فيها  يقف دونه قلم  املؤرخ  و جتف دواته إذ شتان بني سامع وراء ، 

  .»فليس من مسع كمن رآى «
على اختالف  مشارب  أصحاا  و تباين  اجتاهام و ن خالل بعض هذه  النصوص  الرحلية  وم

يسر لنا مجعه  من مصادر  أو مراجع  خمتلفة  أحاول  الولوج  إىل  أعماق قسنطينة  تأزمنتهم  مما 
  :املدينة و قسنطينة التاريخ مأوى األحرار ومهد احلضارات ولسان حايل يردد مع القائل

           الز  كْبر قَفْتأَو وادوَ ع ودن ثَـمع لُهائطَوِيالً        أُس انم  
   4وَ عن قصة اَْد من عهد نوحٍ        و هلْ إِرمٌ هيَِّ ذاَت العماد؟          
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  .عبق التاريخ ووهج احلضارة وسحر املدينة العربية اإلسالمية شيئا منلعلي أجد فيها 
  ):اآلفاق نزهة املشتاق يف اختراق(:  ي رحلة اإلدریسيمدینة قسنطینة ف - 1 

المتداد نسبه إىل اإلمام علي كرم اهللا  "بالشريف اإلدريسي "هو أبو عبد اهللا اإلدريسي امللقب 
نسبة إىل جده األعلى  الذي ترك  املشرق إىل مراكش وأسس إمارة   »اإلدريسي   «وجهه، و

عشر  الثاين(هلجري ارز الرحالة يف القرن السادس من أب).  م789هـ  182عام (مستقلة يف 
  ).امليالدي 

ونشأ يف قرطبة عروس املدن األندلسية ) م1100هـ ـ  453(ولد  مبدينة سبتة املغربية يف سنة 
  .حيث تلقى تعليمه

استهوته الرحلة والترحال يف سن مبكرة، فشد الرحال إىل شواطئ فرنسا وإجنلترا، وزار لشبونة 
  . يتجاوز السادسة عشر يف آسيا الصغرىملرب، بل إنه وجد نفسه وهو حدث وبالد املغ

حيث انفتحت ، 1دخل جزيرة صقلية يف ظروف يكتنفها الغموض) م1138ـ  هـ533( و يف سنة 
وهلذا امللك كتب   ،)م1165هـ  ـ 560(أمامه أبواب قصر روجار الثاين  ملك صقلية  عام 

 .) اختراق اآلفاقنزهة املشتاق يف(ه  تاإلدريسي رحل

    
باحثون  و مؤرخون من ا  ل هذا الكتاب الرحلي موضوع أحباث و دراسات متعددة قام شكّ

خمتلف األقطار ، سواء على مستوى التعريف باملؤلف أو على مستوى اإلشادة بالكتاب و بقيمته 
  .العلمية 

قليدية  اليت ترتفع  إىل بطليموس  م اإلدريسي كتابه على الطريقة  التقس: أقسام الكتاب و مصادره 
و أهم  أقسامه  و أدقها  وصفا  هي اليت  تتعلق  باألندلس  و  "أقسام    "إىل سبعة  أقاليم  

املغرب و إيطاليا لكوا تعتمد و خالفا  لألقسام األخرى  على املالحظة  الشخصية  للرحالة  
  .الذي عرف هذه البلدان جيدا  و جتول يف أرجائها 

اإلدريسي ال يتردد يف التصريح  باملصادر اليت اعتمد عليها  يف تدوين رحلته ، فهو يذكرها بكل  و
وضوح يف مقدمة الكتاب  و يف ثنايا الوصف الذي  هو عمدة الرحلة و منها املسعودي و اجليهاين  
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صف اجلغرايف الذي  ذاع صيته  يف  الن)    arosine(األقلودي  و أرسيوس  وو  بطليموس  
  .األول من القرن اخلامس  امليالدي ، كما يبدو  تأثره جليا  ببعض الروايات  و األساطري الغربية 

  :وصف مدینة قسنطینةفي رحلة اإلدریسي
نالت مدينة قسنطينة حظا وافرا من وصف الرحالة اإلدريسي الذي متيز عن غريه من الرحالني 

  :بالدقة  املتناهية والتفصيل ، فهو يذكر
انطالقا من مدينة  ميلة  وطبيعتها اخلالبة قع املدينة و مبانيها ومقابرها و آثار الرومان امو •

إىل مدينة اهلواء مثانية عشر ميال  حييل بينهما  )ميلة(ومنها إىل الشرق يقصد « :ااورة هلا فيقول 
ل إليها من ال يتوص ،االستدارةجبل، ومدينة قسنطينة على قطعة جبل  متقطع مربع فيه بعض 

 ،وهناك مقابر أهلها حيث يدفنون موتاهم .إال من جهة باب يف غرا ليس بكثري السعة مكان،
وليس يف املدينة كلها  .ومع املقابر أيضا بناء قائم من بناء الروم يشبه ملعب ثرمة من بالد صقلية

، فمنها ما دار كبرية وال صغري إال باب عتبتها حجر واحد، وكذلك مجيع عضادات األبواب
يكون من حجرين، ومنها ما يكون من أربعة أحجار، وبناؤها من التراب وأرضها كلها حجر 

   ».1صلد

الذي حييط باملدينة من كل اجلهات إحاطة   وادي الرمالو يلتفت  اإلدريسي إىل الوادي  اخلالد، 
و   إىل أبواب املدينةالعقد جبيد احلسناء ، حمددا مبتدأه و منتهاه يف غاية من الدقة ، متطرقا 

و  «: اليت تعد  من عجائب ما رأت العني من البناء  القائم على هندسة  األقواس فيقول  قناطرها
يأيت ...  حييط ا الوادي  من مجيع  جهاا  كالعقد مستديرا ا  -أعين  قسنطينة- هذه املدينة 

يستدير من جهة الشمال و واملدينة  من جهة  اجلنوب  فيحيط ا من غرا و مير شرقا ، مع دائر
مير مغربا  إىل أسفل اجلبل ، مث يسري مشاال  إىل أن يصب يف البحر  يف غريب وادي سهر ،  و ليس 

صف قامة  إال من جهة باب ميلة ، و للمدينة بابان نللمدينة  من  داخلها سور يعلو أكثر من 
ه القنطرة  من أعجب  البناءات ألن علوها يف الشرق، و هذباب القنطرة  يف الغرب و  باب ميلة:

يشف عن مئة ذراع ،  و هي من بناء  الروم،  قسي عليا وقسي سفلى وعددها يف سعة الوادي  
 ،مخس  و املاء يدخل على ثالث  منها ما يلي جانب  الغرب، و هي كما وصفنا قوس على قوس

س  األخرى  فوقها  و على ظهرها  و القوس  األوىل  جيري ا  املاء  أسفل الوادي ، و القو
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و اجلواز  إىل الرب الثاين، و باقي القوسني  اللتني من جهة  املدينة فإمنا  مها مفردتان  على  املشي
  .اجلبل

و بني القوس و القوس أرجل تدفع  مضرة املاء  ومصادرته عند محله بسيوله و على رقاب األرجل 
)  من العلو( املاء يف بعض  األوقات عند سيله فعال   قسي فارغة كالبنان  الصغار ،فرمبا زاد

   » 1األرجل  و مر يف تلك  الفرجات ، و هي من أعجب ما رئي من البناء

و ال  يغفل اإلدريسي  احلياة اإلقتصادية  للمدينة  فيبني  أا  يف   : احلياة اإلقتصادية•
د نشاطا  اقتصاديا كبريا  قوامه  السادس اهلجري كانت تشه) القرن الثاين عشر( هذا العهد  

  .الزراعة  و التجارة  و  وفرة  األموال لدى أهلها 
و مدينة قسنطينة عامرة و ا أسواق  وجتار  و أهلها مياسري  ذوو أموال  و أحوال واسعة يف  

متصلة و هلا   *االدخار ، و قسنطينة من أحصن  بالد اهللا ، و هي مطلة على فحوصواحلرث  
احلنطة و الشعري ممتدة  يف مجيع جهاا  ، و احلنطة  تقيم  ا  يف  مطامريها  مائة  سنة   مزارع 

ال تفسد ، و يف كل  دار منها  مطمورتان و ثالث أو أربع مقصورات يف احلجر  ولذلك تبقى 
إىل  السمن الذي يتجهز به من قسنطينةوفيها احلنطة لربودا و اعتدال هوائها ، و كثري من العسل 

يتصرفون منه عند أوقات وو ا داخل املدينة  و مع سورها مسقى يسقون منه  .سائر البالد
   »2احلصار

و يؤكد اإلدريسي أن املدينة كانت تعد من  املراكز التجارية  اهلامة ملبادالت السلع و البضائع 
ك الواقعة  على حوض تربطها املصاحل التجارية مبا جياورها من املدن خاصة  منها تل،واملختلفة 

البحر األبيض املتوسط  و بالد املشرق و السودان جنوبا وذلك ملا هلا  من شبكة طرق تربطها ا 
اليت كانت توجد  على ثالثة مراحل من قسنطينة ، وو الطريق اليت تؤدي  إىل باغاية « :فهو يقول 

، و الطريق اليت تؤدي إىل القل  و طريقان تتجهان حنو جباية إحدامها متر جبيجل و األخرى بآبرسي
الطريق اليت تؤدي إىل وو متر بقلعة بشر و نقاوس و تيقاس  و قاملة  و القصرين و دور مدين ، 
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سطيف ، و الطريق اليت تؤدي إىل جيجل و متر بفحص قارة و بين خلف و حصن كلديس وجبل 
  .» 1...ساو و وادي شال و سوق سيدي يوسف

حالة الشاعر واحد من الكُثر الذين سحرم هذه املدينة  األزلية  احلسن و يبدو أن اإلدريسي الر
و "بلدة اهلواء و اهلوى "أول رحالة أطلق عليها تسمية بلدة اهلواء و اهلوى و قال إا  «لذلك كان 

يقصد الرياح اليت ختفق فيها و تعصف عليها من كل جانب الرتفاعها ، و كذلك ملنظرها العجيب  
و اهلوى  لسكاا  اماا و جباهلا فتجلب اهلواء شالالت واديها و ما حييط ا من مح اجلذاب مع

فهذا الوصف ال يعجز اإلدريسي الشاعر الرحالة الذي   » 2..درون ـمن حيث يدرون و ال ي
على النفس  وأشدها وقعالعل أمجلها  )بالوفياتالوايف (كتابه يف  له نتفااعتىن به الصفدي فأورد 

إىل العيش  يف دنا  اضطرته الظروف وبالعربيةاله و هو الشرقي الذي يكتب حيرثي فيه مقطع 
  :الغرب 

  أر        جع عنها  إىل  ذيول املغـارب املشارق أنإن عيبا على 
  و عجيب يضيع فيها غريب         بعدمـا جاء فكـره بالغرائب

  3سحائبو يقاسي الضما خالل أناس         أقسموا بينهم هدايا ال
( لوف القسنطيين  املولود اخل ابنستاذ  الدكتور عبد اهللا محادي  أن  الشاعر  الفحل األويرى  

و شاعر الدولة احلفصية ،قد يكون أول شاعر أدخل هذه الصفة  إىل الشعر ، )  م1425 /هـ829
  :فابن اخللوف  يقول واصفا اجليوش احلفصية و هي تفد على قسنطينة 

  ت  خلْفَه و أمامه      َ جنَائبَ ختْطُوَ حتْتهن النجائبو سار  و سار
بكَائالر و لُهيالٍ خعِ  لَيستى      لنةَ اهلَويطنقَس فََّتو ونِسن تم 4و  

مث إن هذا الوصف الذي أسبله اإلدريسي  و ابن اخللوف من بعده  على املدينة  كان له 
الشعراء الذين أخذ حب قسنطينة  بشغاف قلوم  و على امتداد  عمرها الذي  ال متتد وقعه  يف 

  :إليه يد اهلرم ، حىت قال قائلهم 
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  وادي اهلوا باهلوى ، نشوان خاصرها     وخاصرته ، كأن األمر مقصود
  1لدى خرير من  األمواه ، و حتسبهـا     حلنا من  اخللد  قد غناه  داوود

  2طوع الكرى طفلهـادهد      مـات كـــأمالنسـدهـده 
  

  :و قال آخر 
  إن رمت  طيب هواء  أرض مل  حيل       فعـن قسنطينة  احلسناء  ال  متل
  3أكرم  ا بلدة  للحسن  قد مجعـت       فشمس حسنها يف اآلفاق مل تأفل

  :سنطينة بغية دخوهلايف مطولة من الشعر الشعيب  امللحون حني قدوم التوانسة إىل ق و قول آخر
  ضاقوا  الركـاب  نقر براين  األزناد       اهللا ينصر من عني احلاســـدين
  و ينصـر عليـهم رب  العبــاد       قال األديب عمرا مسي حاذق فطني
  4يف مدينة اهلـوى ظاهر  ولد بـالد       شاعر أديب قويل  يعجب  العارفني

ألهل )  م1292هـ  ـ  875ت (العامل األديب القسنطيين  و قول السيد حممد الشاذيل بن عيسى
  :نسجا على منوال قصيدة ابن العسال األندلسي واليت مطلعهاقسنطينة

  :مطيكُم  ايا أهل أندلس حثّو                  
  يا أهل بلد اهلوى  ضعوا رحالكم       فما الرحيل  منها إال من الغلط

   5ر      و خبل سلطاننا  هلا  على  سفطكيف الرحيل من دار  عدهلا ظاه
من خالل مشاهدات  اإلدريسي  ملدينة قسنطينة  هو أا  كانت يف مرحلة من  و ما خنلص إليه

مراحل تارخيها  الطويل مدينة  رومانية  يؤكد ذلك ما ألفاه  ا من اآلثار  الرومانية  كالقنطرة  و 
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هي على جانب و االستدارةى قطعة جبل مربع فيه شئ من أا تقع علوالبناء القائم مع املقابر ، 
وبناءاا من تراب،  أرضهاحجر صلد،وكبري من املنعة حيث ال يتوصل إليها إال من باب يف غرا 
و  للمدينة بابان وسور غري مرتفع،و .حييط ا  وادي الرمال  من كل جهة  إحاطة العقد باجليد

الشعري و خرياا وفرية منها العسل و السمن  واصيلها  احلنطة وزراعة أهم حمة أسواق و جتارة رائج
و األهم من ذلك أن هلا شبكة طرق  تربطها باملدن ااورة مما . حبيث تزود ا  خمتلف أحناء البالد 

  .جيعلها منطقة عبور 

سلمني  ته  و مشوليته هو أن صاحبه و خبالف الرحالة امليف هذا الوصف على دقّ فت للنظرو الالّ
الذين زاروا  املدينة أو كتبوا عنها  مل يشر إىل احلياة العلمية و الفكرية و ال إىل  ما هلذه املدينة من  

العلماء و الفقهاء و قبلة ومع أن املدينة يف هذه الفترة أصبحت حمط اهتمام األدباء  »*املزارات «
ية يف بالد املغرب األوسط و إفريقيا لطالب املعارف من املغرب و األندلس،بل وأهم املراكزاحلضار

و املوقع اجلغرايف  للمدينة  كل ذلك كان كفيال   االجتماعيذلك أن الظروف السياسية  و املناخ 
بأن يشجع  على استقطاب  الطالب و العلماء ، فهي تتوسط  مدينة القريوان  يف الشرق و 

ة إىل أا كما أشرنا من قبل ملتقى رحيل تيهرت  يف الغرب ، و جباية يف الشمال الغريب ، باإلضاف
القوافل الربية التجارية و احلجاج املتوجهني إىل البقاع املقدسة ،و الطالب و العلماء الراحلني حنو 

إن صح التعبريـ  و هو مالحظ يف وصفه ملعظم  - و يرجع بعض الدارسني هذا التقصري.الشرق 
ىل ذلك عن اقتناع عقدي أو ميول  شخصي بقدر ما املدن اإلسالمية إىل أن اإلدريسي مل يعمد إ

ملك صقلية له  )رجار الثاين  (ية و اإلكراه النامجني عن تكليف ـكان  ذلك حتت ضغط املسؤول
و هذا التكليف يلمسه القارئ حاضرا بقوة مما جيعله يوظف من الوصف ما . بتأليف الكتاب 

و ، 1داراةـفيه كثري من امل لينٍ منهجٍ بسلوك يتالءم   و الظروف النفسية اليت أحاطت به  و ذلك
إىل حد كبريأفاد  به و ال ريب من جامعا و اإلدريسي ملدينة قسنطينة متميزا مع ذلك يبدو وصف 
قسنطينة صفحات من اد و الفخار بفضل إرادة  و الرحالني و الباحثني ، جاء بعده من اجلغرافيني

  .م جلّ عمره الذي مل يضع سدىهتسفر طويل الْوظة قوية و شهوة للعلم و دقة يف املالح
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* بصلة بشكل من األشكال  إىل الدين سواء  تعلق األمر باملزارات اإلسالمية  املقصود باملزارات هنا كل املواقع  اليت متت
 .ايا و قبور أولياء  أو املزارات غري اإلسالميةوزو من مساجد
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ولد  أبوعبد اهللا  حممد بن أمحد بن أيب بكر  املقدسي مشس الدين  الذي يدعى البشاري أيضا يف 
حياته بدأ املقدسي تعاطي ومنذ وقت غري معروف من )م 947ـ  هـ335(بيت املقدس سنة

التجارة  فأتاحت له هذه املهنة فرصا واسعة  للتجوال يف خمتلف  البلدان  اإلسالمية والتعرف على 
  .مالحظة األوضاع اإلجتماعية  السائدة يف كل بلد زارهوأحوال  البالد وخمالطة الناس 

يف عهد العبيديني  فوصفها زار املقدسي بالد املغرب وصقلية اليت كانت من األراضي املعروفة 
حبيث  يشعر القارئ  أنه أمام دليل سياحي عارف بشوارعها وأرباضها و أسواقها ومساجدها 

  .معرفة مباشرة
 (ت يف كتاب قيم هو و لقد كان لرحالت املقدسي املتكررة وترحاله يف املشرق واملغرب مثرة جتلّ

  .كاا فهو أمر حماط ببعض الغموضوأما وفاته وم ).أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم 
نشر أول مرة يف . توي كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم على وصف لألقاليم اإلسالميةحي

، وآخر طبعاته نشرا  مكتبة  مدبويل  املصرية  دون حتقيق دي خويهعلى يد  م1906مارس 
عادن وطرق املواصالت و يركز على اجلانب  الطبيعي فيتحدث على اإلنتاج و امل والكتاب.

يتضمن  وصفا اثنوغرافيا  لطبائع عدد  من الشعوب اإلسالمية « املسافات و اجلبال و األار كما 
  .1»....شهم ونوعية البيئة اليت يعيشون يف أحضااوخصال أهلها وطرائق عي

و قسم يقوم  و الكتاب كما  يبني املقدسي  ينتظم  ثالثة  أقسام ، قسم  يقوم على املشاهدة  
و لعل هذه العناصر هي من األسس  اليت يقوم .على السماع و ثالث على ما وجده  يف املصنفات 

عليها  أدب الرحلة  و تبني لنا  مدى فهم  املقدسي ملهمة  الرحالة  و املنهج الذي  يتعني  اتباعه  
  .يف مجع املادة ، و أسلوب هذا اجلمع 

دخلناه  و أقل سبب إال  و قد عرفناه ، و ما  تركنا مع ذلك   و و حنن فلم يبق إقليم إالّ«  
الثاين  والبحث  و السؤال والنظر  يف الغيب ، فانتظم كتابنا  هذا ثالثة أقسام ، أحدها ما عايناه 

، و الثالث  ما وجدناه  يف الكتب املصنفة  يف هذا الباب و يف غريه ، و ما  تما مسعناه من  الثقا
 2لك إال و لزمتها ، و ال تصانيف فرقة إال تصفحتها ، و ال مذاهب قوم إال عرفتهابقيت خزانة  م

 ... «.  
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  :دوافع التألیف
كتابه عن  احلوافز  اليت دفعته  إىل  تصنيف كتابه  فيوضحها جبالء يف يتحدث املقدسي يف مقدمة 

تبعتهم األخالف  العلماء قد سبقوا إىل  العلوم  فصنفوا على اإلبتداء  مث تدجو « : قوله 
وأنفرد بفن مل يذكروه إال على ، غفلوهعلما قد أفشرحوا كالمهم و اختصروه ، فرأيت أن  أقصد 

والبحريات واألار  و هو ذكر  األقاليم  اإلسالمية  وما فيها من  املفاوز، والبحار األخالل
  .»1ووصف أمطارها

  :وصف مدینة قسنطینة في رحلة المقدسي
بني و  نهح بأنه  مل يبق إقليم  إال و قد دخله  و أنه ما سار يف  جادة  و بييصر رغم أن املقدسي 

إال  أن حظ   2مدينة عشرة فراسخ  فما دوا  إال فارق القافلة  و انتقل إليها  لينظرها عن كثب
مدينة  قسنطينة من وصفه و مشاهدات جاء  ضئيال  جدا  إذا  ما  قيس  مبا جاء  يف نصوص  

و   ةقسنطينة مدينة قدمي«كاإلدريسي والبكري،فقد ذكر أن )م 12/هـ4القرن(ة  املعاصرينالرحال
، مسالكها وعرة ، وهي كالقلعة  حتيط  ا املياه  من  ا عدد  كبري من السكانكبرية ، و 

  .3»ثالث جهات

ها من ما تعاقب عليضاربة جبذورها يف أعماق التاريخ يشهد على ذلك   مدينة قدميةطينة فقسن
األمم واحلضارات على كر األيام  والليايل من نوميديني ورومان وأغالبة وفاطميني  وزيريني  

اديني  وموحدين  وحفصيني وغريهم ومح.  
وهي كبرية ذلك  . و قد عرفت  االستقرار  البشري  منذ  أكثر من ثالثة آالف سنة  قبل  امليالد

رت مع  مرور الزمن إىل مدينة كبرية  أصبحت فيما  أا بدأت عبارة عن  قرية  صغرية  مث تطو
بعد  عاصمة  سياسية  و  إدارية  و مركزا   جتاريا  هاما  وهيمنت  على بقية  التجمعات البشرية 

  .األخرى احمليطة ا
إذ تتربع  على كتلة صخرية  بالعدوة الغربية  لوادي  الرمال  الذي كالقلعة مث هي بعد ذلك 
وده  العميق  األمر الذي زاد من حصانتها وأمهيتها كقلعة  شاخمة  حتف  ا  أحاط ا  بأخد

  ،»بأن مسالكها وعرة «  العوائق  و املنحدرات الشديدة  يف معظم جهاا  لذلك ذكر  املقدسي 
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و يقصد  ا مياه  وادي الرمال  طبعا  فهو »   حتيط ا املياه من ثالث جهات«  أما  قوله  
وحيد تقريبا  من بني األوصاف اليت وصف ا الرحالون موقع املدينة  من الوادي ، الوصف  ال

  .»كالعقد مستديرا ا «حييط ا كالعقد   الواديفاإلدريسي كما سبقت اإلشارة إليه يذكر بأن  
هه بالسوار  حييط باملعصم  ومنهم من شبهه باخلامت  حول األصبع  فمعظم و من الرحالني  من شب

حالني إذن  جيمع  على  أن  إحاطة  الوادي  باملدينة  هي  إحاطة  كلية  تشمل  مجيع   الر
  !!اجلهات، و لسنا ندري مل جعله  املقدسي  حييط ا  من ثالث جهات فقط

فيتعارض » ا عدد كبري من السكان « أما قوله  بأن  املدينة  حتوي  عددا كبريا  من  السكان 
إذ ال « اليت تشري إىل أن  املدينة يف  هذه  الفترة  كانت قليلة  السكان  مع كثري من  الوثائق 

يتعدى  عددهم مثانية  آالف نسمة ، و السبب يف ذلك  يعود إىل أن يالد املغرب  ـ  حينذاك ـ 
فيها  املراكز احلضرية  و املدن  ،  ألن  السكان كان  يغلب  عليهم  طابع احلياة    كانت تقلّ
لريفية  و حياة الترحال  ، و لذلك مل يكن  هناك  عمران  كبري خارج  أسوار املدينة  البدوية  ا

إال يف نطاق  ضيق ، على شكل ضيعات  زراعية، و بساتني فالحية  و ترتهات  و ميادين  
  1»ومالعب  لسباق  اخليل  و الفروسية 

قض  و اإلضطراب  فهو  إىل أن الرحالة اإلدريسي قد وقع  يف بعض التنا  خنلص يف النهاية
يقرر يف مقدمة  كتابه  أنه مل  يترك  إقليما إال دخله  و أنه  أخذ من الكتب  املصنفة ، و أنه  

مث هو بعد ذلك  ال يذكر شيئا ذا  أمهية   ،الزم  خزائن كتب  امللوك  للبحث  عن املواد  لكتابه 
عقده لبالد  املغرب ، عذره يف  ليس عن مدينة قسنطينة  فحسب  بل و يف معظم  الفصل الذي 

  .2»إمنا  تركنا  ما ذكره  غرينا  من قبلنا« ذلك 

  :  احلياة العلمية  و الفكرية  و الدينية
ملدينة  قسنطينة    و الفكرية  و الدينية  احلياة العلميةمل يتطرق املقدسي  إىل  كشأن العبدريو

فقد كان الصبيان « بالعلوم على اختالفها   اليت شهدت  يف هذه الفترة  من الزمن اهتماما بالغا
يتعلمون  يف الكتاتيب  و حيفظون القرآن و إعرابه و الشكل و اخلط  و  القراءة احلسنة  و 

املدارس  والشعر  و اخلطب   و غريها  من علوم  ذلك  العصر ، بينما كانت  املعاهد  
                                                

1  - Brunsking ( R ) La barbarie orientale sous les hapsides , p , 112 
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اللغوية و وأي العلوم  الشرعية خمصصة  للكبار حيث يتلقون  العلوم  النقلية و العقلية 
التعليم  حلقاتوكانت    املساجد  للصالة و لعقد. و الفلك   االجتماعيةالكالمية و 

و هذا ما  يعزوه بعض الباحثني  إىل  1».. املباحث و املناظرات  الكالمية واادالت الفقهية و
قدسي  من وصف ملدينة و مع ضحالة ما  قدم امل.   2ثقة  زائدة  بالنفس  تشبه  الغرور

سالسته  وقسنطينة  إذ ال يعدو الثالثة  أسطر  إال أننا نستطيع أن نستشف منه  مجال األسلوب 
مما يسمو  بوصفه اجليد  . و جزالة اللغة  و فصاحتها  و هو املالحظ يف الرحلة  بصفة عامة 

تابه إال أن يكون  أثرا يف و يربأ بك. إىل درجة تقدمه  عن كثري ممن سبقه  بل و ممن جاء بعده 
  .القمة 

  
  
  افريقية املغرب يف ذكر بالد   (:    مدینة قسنطینة في رحلة البكريـ  3 
 )املغرب    و

ديب  الناقد  و  املؤرخ الفقيه  و  الرحالة  األندلسي  الشهري  عبد اهللا بن عبد أل اهوالبكري 
سنة   )شلطيش ( بكر بن وائل ، ولد  يف العزيز بن حممد ابن  أيوب بن عمرو البكري  نسبة إىل

نشأ يف  قرطبة  و ا  أمت  دراسته  على يد جهابذة  األساتذة  من  و) هـ 487ـ  هـ405(
) هـ  478ت ( و اجلغرافيني  إبن عمر العذري   مروان  بن حيان أكرب مؤرخي عصره أمثال  أيب

لم  منه البكري إجازة للتدريس ، و  أيب و ابن عبد الرب حافظ األندلس و حمدثها األكرب الذي تس
غري  أن  العذري كان  أكثر  هؤالء  األساتذة  تأثريا  فيه  فقد  حدثه  عن  . في بكر املصح

ل اجلديد حنو استدرجه هذا اجلماوالبلدان حديثا صادف يف نفسه هوى  فصرف  جل اهتمامه إليه 
غرض  كان ارحتاله إىل اشبيلية عاصمة األدب و العكوف على الكتب،وهلذا ال املزيد من اإلطالع 

) م1094هـ ـ 487(تويف البكري  بقرطبة اليت رجع إليها ثانية و كانت وفاته  سنة . آنذاك 
 ) (الآليل ) (اشتقاق األمساء ( )أعالم النبوة  ( :ألف البكري مصنفات كثرية  و متنوعة منها .

أن شهرته ذاعت بذيوع شهرة كتابيه يف جمال اجلغرافيا  ، غري  )التنبيه يف أغالط أيب علي يف أماليه 
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اللذين حتمس هلما املستشرق  دودي  )معجم ما استعجم (و  )املسالك و املمالك (: و الرحالت 
   .1»إنه أكرب جغرايف  أخرجته األندلس  قاطبة «: ، حىت قال عن صاحبها 

ومل تصلنا منه عدا القسم املتعلق  م، 1068فرغ البكري من تأليفه  سنة : املسالك و املمالك 
اطئ شووباملغرب  سوى شذرات  موزعة هنا و هناك  عن خمتلف البلدان  كمصر و العراق  

لقد قام  بتحقيق  القسم الذي يتعلق  منه  باملغرب دوسالن   مبقابلة  و. حبرقزوين واألندلس
إفريقية الد  ذكر باملُغرب يف (:أربع خمطوطات، نشره مع ترمجة  فرنسية  حتت عنوان 

  .)املغربو
بوصفه األديب الرحالة صاحب يذكر الدارسون واملؤرخون البكري :  مصادر الكتاب

املصنفات  املهمة يف األدب اجلغرايف  العريب الذي أسهم  فيه بقدر غري يسري يف إضاءة  طريق 
اسة  الرحلة  فهو و إن كان قد جال يف معظم  أحناء األندلس ، مل تكن  لديه مح. الرحلة 

تدفعه  إىل التجوال يف البلدان، و قد اكتفى بالرحلة  إليها  عرب الورق، مستعينا  يتالكافية  ال
ببعض  األوراق  مما  وصلت  إليه  يده  من مذكرات إبراهيم  الطرطوش  و ابن  الوراق  

ثارا ظاهرة  ، كما أن هناك آ" املسالك و املمالك" الذي صنف  مؤلفا  حيمل العنوان نفسه 
للمسعودي و ابن رستة  ، و حسب ما ورد يف مقدمة الكتاب  الذي حقق أجزاءه الدكتور  

  .عبد الرمحن احلجي 
يضم الكتاب إىل جانب مالحظات البكري  الشخصية وثائق من أرشيفات و معلومات قيمة  

منها  ورابع اهلجري الذي عاش يف القرن ال.استقاها من كتب مل تصل إلينا حملمد بن يوسف الوراق 
الكتاب  الذي حيمل العنوان  نفسه ـ كما سبقت اإلشارة ـ  و الذي وضعه للحاكم  

  .كما يضم الكتاب معلومات قيمة استقاها شخصيا  ،املستنصر،  يف اجلغرافيا  و التاريخ 

  :في رحلة البكري قسنطینة وصف مدینة
  :فهو يقول  2ة قسنطينةيعترب البكري صاحب أول نص  رحلي شامل  يف وصف مدين

هي مدينة  أزلية كبرية  آهلة ذات حصانة و منعة ، ليس يعرف أحصن منها ، و هي على ثالثة  « 
أار  عظام  جتري  فيها  السفن  ،  قد  أحاطت  ا  ،  خترج  من  عيون  تعرف  بعيون  أشقار 
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لبعد  قد عقد يف أسفله  قنطرة تقع هذه األار يف خندق بعيد القعر ، متناهي ا) تفسريه سود( 
على أربع حنايا مث بىن  عليها  قنطرة ثانية  ، مث على الثانية  قنطرة ثالثة  من  ثالث حنايا  مث بين  
فوقهن  بيت يساوي ضفيت  اخلندق يعرب عليه  إىل  املدينة، ويظهر املاء  يف قعر هذا  الوادي  

  .بيت  العبور  ألنه معلق يف اهلواء و يسمى هذا ال. كالكوكب الصغري لعمقه وبعده
و هي لقبائل ) باجلريد ( و يسكن قسنطينة  قبائل شىت  من أهل ميلة  و نفزاوة ، و قسنطينة 

  .»1كتامة  و ا أسواق جامعة ، و متاجر راحبة
البكري من خالل هذا النص  الوصفي يقدم  لنا صورة  عن مدينة قسنطينة  يف القرن اخلامس و

  ،أيام  كانت  حتت  حكم  األغالبة  ).احلادي  عشر  امليالدي( اهلجري 
و هي صورة  شاملة  تكاد تالمس  كل النقاط  اليت تناوهلا  رحالون آخرون بل و تتجاوزها من  

حىت  و إن مل تكن  و. حيث  ما محلت  من معلومات إضافية متيزت بكوا  أكثر دقة وتفصيال 
  .فهي من مثرات  مطالعة كتب الثقات من بنات املشاهدة  و املعاينة 

  حصانة هي ذات  و مدينة  آهلة بسكااما جاء  يف نص البكري   قسنطينة  حسب فمدينة
  عند البكري ذلك جديدة  ليست هذه  يعرف أحصن منها ، و صفة املنعة ليس  و منعة

    يكثر ورودها اليت  و  صفحة الزمن على  أا الصفة اليت تالزم املدينة منذ أول ظهورها 
الفتح اإلسالمي  عن   الواقدي عندما  يتحدث املؤرخو، تتحدث عنها اليت  التراثية يف النصوص 

الفاتح اإلسالمي  و  قسنطينة سكان  يف احلوار الذي دار بني املنعة  للمدينة  يشري إىل هذه
ال أقوى  و صن من بالدنااألرض  اخلضراء  أح فقالوا له أيها امللك أنت تعلم  أن  مايف... «:عقبة

 .2 »ليس لنا إال أن نتحصن يف بلدنا  و نترك  العرب و ال نقاتلهم  أبدامنا رجاالو ال ماال ، و
جغرايف فريد  من شهادة على منعة قسنطينة وحصانتها نظرا ملا تتميز به من موقع  « احلوار فهذا 
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ظم  املصادر  اليت ـمع مها  يفيتردد ذكر يزة  للسكانة  مممسنوعه، كما أخصلتني ستظالن 
  » 1ووفرةاملالشجاعة  الرجال    :تتعرض لقسنطينة  بالذكر  

 
هي بلد ـ يقصد قسنطينة طبعا ـ متحضر يف غاية « : وإىل هذه  الصفة  يشري بن  فضل بقوله 

  ..»2احلصانة واملنعة
و كانت يف سالف   ...« : و يشري إليها صاحب تاريخ قسنطينة  أمحد  بن  املبارك  يف قوله 

اهلواء والزمان  تسمى  باحلصن اإلفريقي ، يضرب ا املثل  يف التحصن  لكوا مبنية  على جبل  
  .»...  3حييط ا  من كل جهة  كدوران اخلامت  يف األصبع

على جانب من  االتساع     و   على ثالثة أارمث إن املدينة حسب ما جاء يف  وصف البكري  
ه  حبيث يتسىن للسفن  أن جتري فيها  و هذه األار الثالثة  أحاطت باملدينة  فاإلحاطة كثرة امليا

. إذن  كلية  و ليست كما  ذكر  املقدسي  الذي  بني  أن الوادي  حييط  ا  من  ثالث جهات
 لتصب جمنمعة يف خندق بعيد القعر. أي سود" أشقار" و هذه األار العظام تنبع من عيون تسمى 

  .Les gorges du rumelوالذي يعرف خبوانق الرمال الشهرية  الوادي احمليط بصخرة قسنطينة وه
و يبدأ  يف الشمال  عند سيدي  راشد  و يف منطقة  القنطرة    م2800و يبلغ طوله حوايل 

ينحرف هذا األخدود بزاوية تكاد تكون قائمة حيث يترك اجتاهه األصلي ليمر مبنخفض املنصورة 
  .مسيدوسيدي 

الواحدة   فوق  األخرى  بطريقة  تدل  على   ثالث  قناطرو  أسفل هذا  اخلندق  عقدت  
مهارة و براعة  يف البناء  ال تفوقهما سوى دقة البكري  و براعته يف التفصيل ، و لعل هذه  

ع  قناطر  سب) يعين قسنطينة  (  و كان  ا   «:القنطرة هي اليت  ذكرها  ابن  املبارك  يف  قوله  
  ستة على البلد و واحدة كلها ادمت و اندثرت 

  .» 4جدد  بناء  القنطرة  املوجودة اليوم *إىل زمان  صاحل  باي 
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ضفيت  اخلندق   بني املدينة بىن فوق هذه القناطر بيتا يساوي العبور إىلو حىت يتمكن السكان من 
ويى العبور لكونه معلقا يف اهلواء سم.  

داخل اخلندق  يقدم  لنا  البكري  صورة مجيلة  تنم  عن شاعرية    ء الواديماو عن منظر 
فاخلندق لعمقه وبعده  يبدو املاء فيه كالكوكب الصغري، . الرحالة و قدرته على التصوير  الدقيق 

  هـ685ـ  هـ605( أن الرحالة ابن سعيد األندلسي وما يؤكد صدق الصورة ودقة الوصف هو
أورد الوصف نفسه عند وصفه مدينة قسنطينة  يف القرن السابع اهلجري فقد  )م1286ـ  م1208/ 

و هلا ر ينصب يف خندقها العظيم  الشرقي ، و يسمع له دوي هائل ، دائرمن «  :جاء يف وصفه 
إن اهتمام الرحالة  ذا املنظر » ... 1أعلى املدينة  يف قعر اخلندق  مثل دؤابة النجم لبعد املسافة

للوادي و اخلندق  يدل على مدى اشتهار الوادي  يف سائر  البالد  اجلزائرية، بل وسائر  الشاعري
أحناء  املعمورة بروعة منظر جمراه  الطبيعي  يف  أعماق  الشقوق الصخرية، كما اشتهر بدوره  

 !.التارخيي  الذي  ال تعرف له بداية 

ري  يثار  كثري  من  التساؤل  فمعظم  اليت  ذكرها  البك   األار  الثالثة  العظامو حول  
اجلغرافيني  يذكر  لقسنطينة  واديا  هو وادي  الرمال  الذي  ينطلق من  والرحالني  و املؤرخني  

مرتفعات  سهول نوميديا عند حدودها التلية  و مير بأرض فرجيوة ، مث يتجه حنو الشرق  غري بعيد 
وعندما  جيتاز  "شاطودان سابقا"  غوم  العيد من جنوب األطلس الشمايل  عند  منحدرات  شل

وحني ينتهي . املضايق  الشرقية من جبل قروز ، يدخل سهول قسنطينة و يلتوي يف عدة جهات
 إىل مشال عني السمارة  يضيق جمراه ضيقا ظاهرا، مث يستدير يف شبه  

رويدا  عرب الصفائح  و بعدها يأخذ يف االنسياب رويدا. تكون تامة  اإلستدارة  ودائرة  تكاد  
الكلسية عند جبل احلاج بابا سطح الباي ، و يستمر يف جريانه  فوق شعاب  قريبة من رأس شعبة 

الناحية السفلى  من هناك يلتقي مع الشعبة املذكورة وحل املرج، و على مسافة مثانية كلم  من 
توجه  األار الثالثة  بعد  وادي  مالح حيث  جتتمع  مياه اجلميع  مع وادي بومرزوق، و من مث  ت

  .* les gorges de constantineأن تكون توحدت يف رحلة رومانسية  عرب خوانق قسنطينة 
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و الظاهر أن املدينة كان  «: عندما قال   »أم احلواضر  «ر عنه صاحب كتاب  و لعل هذا ما  عب
عبد العزيز  البكري  األندلسي يف ا  عدد من  األودية  غري ما  ذكر  فقد قال عنها  أبوعبيد  بن 

احلادي  ( يف القرن  اخلامس اهلجري  ،   )املغرب يف ذكر بالد بالد إفريقيا  واملغرب  (كتابع 
و هي ـ يعين قسنطينة ـ  على ثالثة  أار عظام  جتري فيها السفن  وقد  «)  عشر امليالدي

فهل  »1ه  سود  إىل آخر كالمهأحاطت  ا، خترج  من عيون  تعرف  بعيون  أشقار ومعنا
الوادي الثالث هو الذي كان  يشق  املدينة، وبقي  امسه  ـ  دون مسماه  ـ  إىل  اليوم  مسي  به 

أم هو الذي يقال عنه إنه كان مير غريب املدينة  و يلتقي مع بقية  ) باب الوادي( وسط املدينة  
ى اليوم  املَنالنون  و فتح  الياء  بعدها وتسكني ية  بفتح  امليم األودية  يف أراضي السهل  املسم

    .هاء الوقف
و مما جاء يف وصف البكري  أن مدينة قسنطينة  كانت ا أسواق  جامعة  و متاجر  رائجة  ذلك 
أن املدينة  بعدما عاشته من  أحداث الال إستقرار و الال أمن  عرفت نوعا من اإلستقرار  امتد 

نعم خالهلا السكان باألمن مما )   هـ547/    هـ486(  رب  الستني سنة  لفترة  من الزمن تقا
أصبحت  ا  أسواق  ;ساعد على ازدهار  التجارة  و الصناعة  و الفالحة  باملدينة و أقاليمها  

عامرة جامعة  و متاجر رائجة السلع ، و أصبحت  املدينة مركزا  جتاريا هاما  ملبادلة السلع و 
  .البضائع 

من وصف البكري هو أن اشتمال قسنطينة على أار ثالثة  من الكرب حبيث   ما ميكن استنتاجهو 
جتري فيها السفن  كالم يقبل األخذ و الرد و قد يكون من قبيل  الغرائبية  اليت كثريا ما جينح إليها 

  .و مشاهدام  الرحالون يف وصفهم
من بداهة  األديب  األريب أن يقدم  لنا  مشاهد مث إن أبا عبيد اهللا البكري  استطاع مبا أويت  

 .قتارخيها العريدقيقة عن املدينة  ميكن دون ريب أن تنري زاوية  من زوايا  

 .»الرحلة املغربية أو الرحلة العبدرية«  مدینة قسنطینة في رحلة العبدريـ  

ولغوي  مغريب من القرن   هو حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن مسعود املكنى بأيب عبد اهللا، فقيه
  ).الثالث عشر امليالدي ( السابع اهلجري 
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الريف اجلبلي بالصويرة من مراكش و نشأ يف )  م1289ـ   هـ688( ولد مبدينة بلنسية سنة 
   .يف السوس األقصى حيث قضى أيام شبابه )حاحة ( حيث سكن أهله ،مث انتقل إىل العيش يف

 :رحلته 

نستخلص أنه  قام ذه   )العبدرية  (أو  )بالرحلة املغربية  (املعروفة  من ثنايا رحلة العبدري  
سابقا ، يف اخلامس و العشرين من شهر ذي القعدة   )موجادور  (الرحلة  انطالقا من الصويرة  

املغربية عازما احلج ومعه  )حاحة(تاركا وراءه  أسرته  مع  قبيلة  )  م1289هـ ـ  688( سنة 
يف غضون هذه وء  ليتوقف خالل الرحلة وقفات طويلة يف املدن الكربى و سار ببط .ولده

الوقفات  حاول العبدري أن يتعرف على مواقع املدن اليت حيل ا و يدرس معاملها مركزا على 
املناقشات مع علماء املدن اليت حل ا والناحية العلمية  لذلك جاءت رحلته فيضا من املساجالت 

كما تشتمل الرحلة .لرجل من سعة معارف و اتقاد ذهن وحضور بديهةتنم بصدق عما حازه ا
وبعض طبائع أهله كماكان سائدا يف .على وصف للمغرب  العريب ومدنه وطرقه وسبل عيشه

  .عصره
 )صحراء األنكاد (بدأ العبدري تسجيل رحلته من تلمسان اليت انطلق إليها من املغرب األقصى عرب

يانة  مث  قصد  جباية  اليت خلبته  مبا  حباها  الباري من  مناظر  خالبة ومن  تلمسان  اجته  إىل  مل
  .مساجد جذابةو

عنابة فتونس اليت  وجد فيها " بونة " وبعد يومني من إقامته ا اجته إىل ميلة و منها إىل قسنطينة مث 
 ة اليت مردن اجلزائريـما أنساه ما أصابه من خيبة أمل نتيجة األوضاع اليت ألفى عليها امل

 
من تونس انتقل إىل القريوان  و منها إىل قابس فطرابلس مث برقة و و. ا،و سبقت اإلشارة إليها  

  .اإلسكندرية مث توجه إىل مكة املكرمة عن طريق الرب 
 (وبعد أن أدى فريضة احلج مضى إىل فلسطني مث ذهب إىل مصر برا مكمال رحلة العودة إىل

  )حاحة

على مشاهداته وانطباعاته الشخصية وعلى ما له يف رحلته على ماسج عبدريال اعتمد:  مصادره 
العياشي وروي له دون أن يهمل ما كتبه الرحالون املتقدمون عليه مثل البكري و ابن بطوطة 



على  م 1968و، و يف الرباط باملغرب على  يد أمحد بن جد م1965نشرت الرحلة  باجلزائر ولقد .
  .يد أمحد الفاسي 

جاء وتوقف العبدري أثناء رحلته مبدينة  قسنطينة   : ف مدبنة قسنطینة في ا لرحلة العبدریةوص
« فهويقول ) 37إىل الصفحة  32من الصفحة ( حديثه  عنها مطوال على امتداد ست صفحات 

مث وصلنا إىل البلد الذي نشفت اخلطوب معينه ، و أبت  األقدار أن تكون له معينه ، بلد الوضع 
جيب  و املوضع اخلصيب ، مدينة قسنطينة جرب اهللا صدعها  و كفاها من نوائب الدهرما واصل الع

قد  ذبلت ببوارح الغري، و فوادح . وهي مدينة  عجيبة غري أا خلطوب الزمان مستكينة.قرعها 
حىت صارت كاحلسناء ليست  ونضبت بسهام اآلفات و عظائم امللمات حياضها، الضرر رياضها،

و الكرمي فقد ماال، والبطل أثخنته اجلراحة حىت مل يطق احتماال، فهي ترى احلوادث ملََحاً  أمساال،
  .1»!باصرا، و تنادي بلسان الذل لو أجد ناصرا 

  من رأيت املنون خلدن  أمن          ذا لديه من أن يضام خفري
راضي الزراعية  اخلصبة فهو يصف قسنطينة  بعد أن  ينعتها باملدينة العجيبة  احلصينة  ذات  األ

بأا خلطوب الزمان مستكينة ، فقد نشفت  احملن املتوالية عليها كل معني  للخري ا و تنكر هلا 
يد العون غدت أشبه  حبسناء لبست  أمساال أو هلا حىت األقدار فقد أبت أن تقدم هلا كل شئ حو

  .كرمي فقد ماال  أو بطل أثخنته جروحه
وع من التشاؤم الذي كان  مرده إىل حالة املدينة  املتردية  وتقهقر العلم و هو وصف يغلب عليه ن

  .2»حاضرهاوضياع و إمهال ملاضيها إطالقه عليها اليوم ملا تعانيه من  ميكن«لماءوقلة الع
« فت خلّالعبدري  أن األمم اليت  توالت على قسنطينة   باملدينة يذكر  و عن العمران

ة غريبة و أكثرها من حجر منحوت، يعجز الوصف عن إتقانه آثارا عجيبة ومباين متقن
ا يدل على أن املدينة شهدت يف مراحل  تارخيها نوعا من اإلستقرار السياسي مم 3»...يفوتو

والرخاء االقتصادي وهي دون شك عوامل أساسية الزدهار الشعوب  االجتماعيواهلدوء  
والبيوت اخلاصة، والصوامع واملعابد ومنازل الطبقة ورخائها، فاتسع العمران  ببناء القصور امللكية 

امليسورة، ومساكن اجليش  اليت روعي فيها  الفن املعماري  القرطاجي واإلغريقي مما يدل على 
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ارتفاع  الذوق  الفين لدى هذه الشعوب والذي كان وال ريب احملرك األساسي ألطماع الرومان 
  !.يف املدينة

ال و حلية قسنطينة عرب ساحر الشاعر  و الرح  وادي  الرمالث عن وينتقل العبدري  إىل احلدي
األجيال فيقدم له وصفا مغايرا نسبيا ملا وصفه به  غريه من الرحالة، فهو مل يعد حييط باملدينة كما 

« : أوكما  ذكر البكري»  ... هي كالقلعة حتيط ا  املياه  من ثالث جهات   «: ذكر املقدسي
و حييط ا الوادي من مجيع جهاا  ..« :وليس عقدا كما عند اإلدريسي .»قد أحاطت ا 

هو الصورة اليت سترافق  قسنطينة إىل وبل أصبح سوارا حييط مبعصم اليد . »..كالعقد مستديرا ا
و لرمبا وظفت هذه الصورة يف . 1»يومنا هذا و تظل تتناسخ لدى الشعراء لتنجب صورا أخرى

جلمال  القسنطيين كما هو احلال  عند أمحد بن املبارك  العطار صاحب جمال آخر من جماالت ا
و  «: ف  الصورة  يف وصف  املدينة  يف مشوخ  موقعها  فقال حيث  وظّ )حاضرة قسنطينة (

  .2»...اهلواء حييط ا من كل جهة كدوران اخلامت يف األصبع 
ن السادس اهلجري و هو يصف و ال نعجب إن وجدنا الصورة بلفظها عند إبن جبري  يف القر

ينساب « : اليت سبقت اإلشارة إليها يف الفصل األول من  حبثنا هذا إذ يقول  )نصيبني  (مدينة 
  .3»...بني يديها ر و قد انعطف عليها انعطاف السوار

وكشأنه مع كثري من البالد  العربية و دون أن يأخذ يف اإلعتبار ما يقف عليه من فروق يف 
التقاليد و الواقع  املعيش و الطبائع بني ما اعتاد عليه بني أهله و عشريته  ومن ارحتل العادات و

أصدر العبدري حكما جمانبا للحقيقة فيه كثري من القسوة و الغلو على  أهل قسنطينة و  ،إليهم
دينية ط لسانه احلُطيئي على املدينة فنعتها باجلمود الفكري وموت احلركة العلمية والذلك عندما سلّ

حني سأل عن شخصية مرموقة يف دنيا األدب ونعين األديب  أبا  علي بن حممد   وذلكا
ته عن قصيدو ،القسنطيين  املعروف  بابن الفكُّون الذي بلغت شهرته  بالد األندلس آنذاك

مل أر ا من ينتمي و«: من قبل قومه ويف عقر داره، يقول العبدري املشهورة، غري أنه فوجئ جبهله
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إىل طلب، وال من له يف فن من فنون املعارف أدب، سوى الشيخ أيب علي حسن بن بلقاسم بن 
  م ــباديس وهكذا قيد  يل اسم أبيه خبط خمطوط و قال يل إنه اس

ذو مست وهيئة ووقار وليس يف البلد من  ،و كنية، و هو شيخ من أهل العلم يذكر فقها و مسائل
اية عناية ومل يرو إال املوطأ وحده فإنه قد قرأه على الشيخ الفقيه ة، له بالرويذكر بعلم سواه البت

احملدث أيب يعقوب يوسف بن موسى الغماري  احلساين حني خطر على قسنطينة راجعا من 
وسألته عن األديب أيب علي حسن  « :مث يقول 1»...املشرق  فأقام عندهم  مدة لتوايل  األمطار

عروف بابن الفكون ، فذكر يل أنه أدركه و هو طفل صغري و مل بن علي بن حممد  القسنطيين  امل
حيفظ له مولدا و ال وفاة، ورمت أن أجد من أروي عنه قصيدته املشهورة يف رحلته من قسنطينة 

  .2»..إىل مراكش، فلم أجده، فقيدا هناك غري مروية
كان ابن حممد املعروف  ،نيوالقصيدة اليت يطلبها  العبدري واهولة يف قسنطينة ولدى القسنطيني

  :بابن الفكُّون قد بعث ا إىل أيب البدر بن مردنيش  وهو بقسنطينة ويقول فيها
  أال قل للـسري  بن السري        أيب  البدر اجلواد    األري
  أيا  معىن السيـادة و املعايل        و يا  حبر  الندى  حبر الندي

  قد حزت من حسب عليأما و حبقك املبـدي جالال        و 
  وما بيين و بينك من ذمـام        و ما أوتيت من خلق  رضي

  ميرلقد رمت العيون سهام غنج        وليس سوى فؤادي من 
  فحسبك نارقليب من سعيـر        وحسبك دمع عيين من  أيت
  و كنت أظن  أن الناس طرا         سوى زيد وعمرو وغري شي

  أما لتين بكل  رشا أبـي        فلمـا جئت ميـلة خري دار
 و كم أورت  ضباء بين ورار        أوار الشوق  بالريق  الشهي

  فجئـت جباية  فجلت بدورا       يضيق  بوصفها حرف الروي
  و  يف أرض  اجلزائر هام  قليب       مبعسول   املراشف  كوثري
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  سيو يف مليانة  قد  ذبت شوقـا       بلني العطف و القلب الق
  و يف تنس نسيت  صبــري       و  مهت  بكل  وجه  وضي
  و يف مازونـة ما زلت صبـا       بوسنان   احملاجر   لوذعـي
  و يف  وهران  قد أمسيت رهناً       لضامر اخلصرذي رِْدف روِي
  و أبدت يل تلمسـان بـدورا       جلْنب الشوق للقلب اخللي

  ملنخنث  املعـاطف معنوي       و ملا جئت وجدة  مهت وجدا 
  و حلَّ رشا الرباط رشا  رباطي       و  تيمين   بطرف  بابلـي

  مغارن  يف  قليب   الشجي   و أطلع  قٌطر فاسٍٍِ يل مشُوسا       
  و ما مكناسة إال كناســـا      الحوى الطرف ذي حسن سين

  صـائدات للكمي  ظباء        و إن تسالعن أرض سال ففيها       
  الوادي فطم على القرى أتى       و يف مراكش يا ويح قلبــيب      

  يف  يبـهي يف  بـهي         ل مشوس  بل صبـاح     بـدور ب                
  ميت وحيسعني به  فكم       أحتن مصارع العشـاق ملــا                       
  أبيض  مشريف كلـلةمقو            مسهـري   أمسر كـلبقامـة                  

  مـيغيالن  أنسيهم هوى      إذا  أنسوين  الولدان حسنـا                 
  باملراكشياليوم  ـىأدعو        فها أنا قد اختذت الغرب دارا                        
  بالسري مروحنو عكشوقي         على أن اشتياقــي حنو زيد              

         قسريبـاملغ شرقـيـللمفيا             و غربا     مين اهلوى شرقات  
  القصي وجسم حل بالغرب            فلي  قلب بأرض الشرق عان           
  1يهيم  شرقا  بالعشيذاك و            هذا  بالغدو  يهيم غربــا   ف         

  !خفي طف ـمن ل كم للَّهو         ا        ى و وجدُ مت ُّهو لوال اهللا         
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و نعجب أن يعمد العبدري إىل وصم أهل مدينة قسنطينة  باجلهل  و التقصري يف حق أهل  
قسوة من األول  الذي قد جند له مربرا فيه  ن أبناء املدينة  ليضيف حكما أشدالعلم  واألدب م

غة  وجمانبة احلقيقة  فشاعر قسنطينة الفحل  أبوعلي حسن فحكمه الثاين فيه  كثري من املبال!
بن عمر بن الفكون  الذي سأل عنه  العبدري  و مل  جيد من يعرفه  و ال من حيفظ له من  ا

مل يكن مغمورا ال هو و ال قصيدته  إىل احلد الذي  !األشعار قصيدته  املشهورة  اآلنفة الذكر 
لعباس  أمحد املقري  الذي تلقى كتابا وافاه من الشيخ ذهب  إليه ، فقد ذكر  الشيخ  أبو ا

ثالثني  و ألف وون أحد أسالف الشاعر  بعث إليه  به سنة  مثانية  العالمة عبد الكرمي الفكّ
  .للهجرة  و يف تعليقه  على هذا الكتاب يذكر الشاعر و قصيدته

و هلم  يف   ذوو شهرة،   و املذكور  عامل املغرب  األوسط  غري مدافع، و له  سلف و علماء«
مائل  إىل التصوف  ) يقصد الشيخ عبد الكرمي الفكون ( األدب الباع املديد، غري أن املذكور 

له، وألشهر أسالفه  العالمة الشيخ حسن بن منا أمالعمله وبلّغ  كُوونعم ما فعل، تقبل اهللا عملي 
الرحلة، قصيدة مشهورة عند علي بن عمر الفقون القسنطيين، أحد مشايخ العبدري صاحب 

علماء املغرب وهي من در النظم وحر الكالم، وقد ضمنها ذكر البالد اليت رآها يف ارحتاله من 
  :قسنطينة  إىل مراكش وأوهلا

  1»أال قل للسري بن الســري       أيب  البدر  الـجواد  األريـــحي
  :و من خالل وصف العبدري لقسنطينة خنلص  إىل 

  :نظر يف الرحلة  ككلما يلفت ال
حدة  العبدري يف قسوة  أحكامه  على ما يلقاه  أحيانا  من سوء  احلال  و قلة العلم  أو  ـ 1

خلو املساجد  من  العباد ، و قد  يضيق  بلقاء  الناس  يف بعض البالد للغرباء، فيصب جام غضبه  
  .على كل السكان  و لعل هذا  الذي حصل  له مع مدينة قسنطينة

العبارة العذبة املسبوكة حبذق واأللفاظ  اجلميل وـ ما متيز به وصفه من األسلوب األديب  2
-املختارة الدالة على املشاعر واملناسبة للمقام، أضف إىل ذلك حسن التصوير واستعانته بالشعر 

  .من نظمه ـ يف تطريز رحلته الذي أغلبه
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رحلة العبدري رغم ما فيها من قسوة األحكام متثل حتفة يف  و من هنا لن جنايف احلقيقة إذا قلنا إن
أن  جمال النثر الفين األديب ملا حفلت به من ألفاظ منحوتة و معان مرتبة و أسلوب مصقول، غري

طي أمهية املعطيات اجلغرافية والتارخيية اليت سجلها يراع الرحالة حيث حفلت غالرونق األديب ال ي
بتسجيل  ن واملعامل األثرية واألحوال اإلجتماعية، وإن كان قد اكتفىالرحلة بوصف دقيق لألماك

  .الظواهر العابرة اليت صادفته يف رحلته  السريعة دون أن يعىن بتحليل مشاهداته
  )لمؤلف مجھول( األمصارعجائب  كتاب اإلستبصارفي في مدینة قسنطینة - 5 

 )روض القرطاس(أيب زرع صاحب كتاب مما يدعو لألسف أننا جنهل مؤلف الكتاب فباستثناء ابن 
 "الذي  يذكر  أن  امسه هو عثمان  الكعاكأو  املؤرخ  التونسي  ، 1الذي  يذكر  عنوان  الكتاب

عبد احلميد إىل أنه من مراكش من   أو  إشارة  حمقِّق الكتاب الدكتور سعد زغلول  2 "العمري
أي كتاب آخر  إىل الكتاب  أو إىل و مل يشر حسب علمنا   3 م12،  ريالقرن السادس اهلج

  .مل ميدنا خالل كتابته  بأية معلومة عن شخصيته  نفسهمؤلفه ، أضف إىل ذلك  أن املؤلف 

 : مضمونھ و مصادره: الكتاب 

، غري أنه  من الصعوبة  اجلغرافية العربية النظرة السريعة إىل الكتاب تبني أن موضعه بني كتب إن
 .حيح  بني أصناف الكتب اجلغرافية  املعروفة مبكان  وضعه يف موضعه الص

لوجب  "اإلستبصار  يف معرفة  األمصار  "و احلقيقة لو أننا  أخذنا بعنوان الكتاب  و هو كتاب 
وضعه  بني جمموعة كتب املسالك  و املمالك  أو  أدب الرحالت   فزيادة على عنوان  الكتاب 

و  أساطري طريفة مجع  بعضها إىل  بعض بغرض    فهو حيتوي  على معلومات دقيقة و أخبار عامة
  .4تقدمي  وصف سهل  لطيف مستساغ للقارئ قائم على املشاهدة و السماع

  :إىل ثالثة أقسام خمتلفة هيينقسم والكتاب 
و قد  استخدم  املؤلف  يف  تصنيفه  .و مصر و بالد املغرب) املدينة ومكة ( األماكن املقدسة 

املسعودي وابن وصيف و : ادر خمتلفة  يذكرها  يف  بعض  األحيان و منها األقسام  الثالثة  مص
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و رغم أنه ال يذكر .ابن عبد احلكم مث البكري وأخريا معلوماته اخلاصة  املستمدة من مشاهداته 
  .الرحالة اإلدريسي  فالظاهر أنه تأثر به  يف أكثر من موضع

قلمه عندما خيلص إىل اليت تسلطت على نفسه وار املاضي  يتخلص من آثالحظ هو أن املؤلف و امل
  .وصفا أكثر دقةيعطي وصف  بالد املغرب  فهو يسجل ما  شاهده و 

و بالتايل عارفا بالبالد اليت هي موطنه فهمنا بسهولة  أن ) مراكشيا( إذا  راعينا أنه كان مغربيا و 
  .هذا القسم من الكتاب  يفوق يف أمهيته  ما سبقه من األقسام 

 "اإلستبصار  "مدینة قسنطینة في كتاب  وصف
م  املقدسي  وصفا ملدينة  قسنطينة  يلتقي يف كثري من مناحيه  مع ما قد االستبصاريقدم صاحب 

بعراقة  املدينة  و منعة موقعها  و  قناطرها  البكري  و العبدري  خاصة فيما يتعلق  واإلدريسي  و
  ...بقي  ا من آثار لُألول وواديها  العظيم  ومواردها املائية  وما 

من املدن املشهورة  بإفريقية  مدينة قسنطينة  و هي مدينة كبرية  عامرة قدمية ...   «:فهو يقول 
أزلية ، فيها آثار كثرية لُألول وكان هلا ماء جملوب يأتيها على بعد على قناطر تقرب من قناطر 

) ين لباكأننا به  يريد  أن يؤكد  وحدة ا( جنة قرطاجنة ، و فيها مراجل عظام  مثل الذي  بقرطا
   1.»أي  الذي بىن قرطاجنة كما أشار ابن املبارك

ومدينة قسنطينة حصينة يف اية من املنعة و احلصانة ال يعرف بإفريقية  أمنع  منها ، «: مث يقول 
ضعها واخلندق  احمليط ليس هلا  يف املنعة  نظري غري  مدينة  رندة  باألندلس  فإا  تشبهها  يف  و

  »... 2ا  واحلافة احملدقة ا شبها كثريا

أعظم و أكرب و  "قسنطينة  "فيذكر أن   قسنطينة و رندة  األندلسية( مث يفاضل بني املدينتني 
على قطعة جبل متقطع فيه بعض (، و عند اإلدريسي )أعلى  و هي جبل عظيم  من حجر صلد 

.  ذلك اجلبل فكان فيه خندق عظيم  يدور باملدينة من ثالثة جوانبوقد شق اهللا  تعاىل) اإلستدارة
عظيم ذلك اخلندق دوي  جلريانه يف باملدينة فيسمعورها الكبري يدخل على ذلك اخلندق ويدور 

  .وصوت مفزع ملن يقرب منه هائل
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بت وهي باجلو قر .وقد عقد األولون على هذا اخلندق قنطرة عظيمة بل ثالثا بعضها على بعض
من أعلى اخلندق،وعليها الدخول إىل باب املدينة بنيت على أقباء يسميه أهل املدينة العبور ألنه 

فإذا كنت يف وسط هذه القنطرة تعرب إىل الضفة الثانية تظن أنك تطري يف  معلق يف جو السماء،
    .وترى ماء النهر الكبري يف قعر اخلندق البعيد املهوى مثل اجلدول الصغري.اهلواء

 آثار مرارا وتأملت آثارها ودخلت مواضع كثرية فيها، هذه املدينة من عجائب العامل قد دخلتهاو
  .. 1وكان يل يف ذلك غرض).  كأين بيه حريص على تأكيد املعاينة(لُألول فتأملتها و

بينه وبني نصوص الرحالني املتقدمني  دومنا عناء على ما فاالستبصار يقو املتأمل لنص صاحب 
فباإلضافة إىل . التطابقوصف مدينة قسنطينة من كبري شبه يصل يف أحيان كثرية إىل حد  يف ،عليه

يف قعر اخلندق النهر يلتقي معه يف وصف  قسنطينة منعةاشتراكه مع البكري مثال يف احلديث عن 
ذا ويظهر املاء يف قعر هذا الوادي من  ه «:بقوله  ةولبعدا ملسافمع تباين طفيف، فالبكري يصفه 

وترى ماء «وأما صاحب االستبصار فيصفه بقوله  »... 2البيت كالكوكب الصغري لعمقه وبعده
وهي صورة وال ريب أكثر . »النهر الكبري يف قعر اخلندق البعيد املهوى مثل اجلدول الصغري

املساوي بني ضفيت اخلندق والذي يعرب  بيت العبوركما يلتقيان يف وصف .تفصيال وأكثر دقة 
ويسمى هذا البيت العبور ألنه معلق يف «:ىل املدينة مع اختالف طفيف فالبكري يقولعليه إ
أي الشعرى ألنه معلق يف  )العبور(يسميه أهل املدينة « :وأما صاحب االستبصار فيقول  3.»اهلواء

 .4»السماء 

لقول املشكّلة من ثالث قناطر و اكتفى با هندسة بناء القنطرةومل يفصل صاحب االستبصار يف  
بل هي ثالث قناطر بعضها على بعض وهي باجلو قربت من أعلى اخلندق وعليها الدخول إىل "

يف أسفله قنطرة على أربع حنايا  «:يف حني يقدم البكري وصفا دقيقا هلما إذ يقول ".باب املدينة
بيت يساوي مث بين عليها قنطرة ثانية مث على الثانية قنطرة ثالثة ، من ثالث حنايا ،مث بين فوقهن 

  .  5»ضفيت اخلندق يعرب عليه إىل املدينة
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وهذه .ولقد وصف اإلدريسي أيضا هذه القنطرة كما سبقت اإلشارة إىل ذلك وأبدع يف وصفها
وسنة  هـ1185صاحل باي الذي حكم املدينة سنة  –بعد أن هدمت –القنطرة أعاد بناءها 

وقد استعان على ذلك بأحد  ،1نةوهو الباي الواحد والعشرون من بآيات قسنطي هـ1206
املهندسني اإليطاليني واستقدم للعمل ا ما يناهز املائة عامل من أوروبا، وكان صاحل باي يرمي من 
عمله هذا إىل تشييد صف من األقواس يكون مبثابة جسر وحنايا يف آن واحد ، وبذلك يتمكَّن من 

 داخل املدينة عن طريق احلنايا اليت ترتبط الواقعة يف أعايل سوق الغزل إىل *جلب ماء عني العرب
طبيعة وعن  .جبسر القنطرة حىت ال يضطر السكان إىل محل املاء من أسفل الوادي عرب باب اجلابية

ملدينة قسنطينة يذكر صاحب االستبصار ما متيزت املدينة من سعة األراضي  األراضي الزراعية
 وهي على نظر واسع وقرى عامرة وآهلة،«:ة فيقول وخصوبتها وانتشار البساتني والفواكه املختلف

غري أن هذه املدينة ومع ما حازته من  2»وهي كبرية اخلصب والزرع وهلا بساتني كثرية الفواكه
جمد تليد ومناظر أخاذة وخريات جتود ا أرضها املعطاء إال أا شديدة الربد والثلج كثرية الرياح 

  .3اليت ختفق فيها وتعصف عليها من كل جانب الرتفاعهاويقصد الرياح  اعهالعلوها وارتف
ومع ما قدمه صاحب االستبصار يف مؤلفه من وصف دقيق ملا شاهده يف مدينة قسنطينة 
تراوح بني اإلمجال والتفصيل وزخر باللمحات اليت تدل على قوة مالحظته واتقاد ذكائه وصفاء 

الفكرية اليت مل وحياة املدينة وهو احلياة العلمية ذهنه وسعة اطالعه إال أنه أغفل جانبا مهما من 
يهملها الرحالون املتقدمون وال املتأخرون واليت تعد حبق السمة املالزمة للمدينة واملميزة هلا على 

خاصة وأن رحلته إىل هذه املدينة مل تكن عابرة أو خاطفة مما حيول بينه وبني  راأل عصمدى 
 «...يه من مشاهد ،فقد صرح بأنه دخلها مرارا و تأمل آثارها التطرق إىل كل ما وقع حتت ناظر

  4»...وقد دخلتها مرارا وتأملت آثارها ودخلت مواضع  كثرية ، فيها آثار لألول فتأملتها 

فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب  «: ـ مدینة قسنطینة في رحلة ابن الحاج النمیري7 .
  ».يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة و الزاب 
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 نهو أبو القاسم برهان الدين إبراهيم عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم ابن أسد بن عبد العزيز ب
وهو كاتب .هـ774وتويف ا سنة  م1313- هـ713إسحاق النمريي الغرناطي ،ولد بغرناطة  سنة 

 صىسلطان املغرب األق)م757 م727(سر ورئيس ديوان اإلنشاء و خادم السلطان أيب عنان املريين  
.  

إىل مدينة سال مث إىل فاس ومنها إىل قسنطينة ومن  هـ758انطلقت الرحلة من مدينة فاس سنة 
قسنطينة إىل الزاب ومن الزاب إىل إفريقيا ومنها إىل الزاب مستعيدة أدراجها إىل قسنطينة ومنها إىل 

  .مدينة فاس
د واآلثار واملعامل واحلفالت اهتم الرحالة ابن احلاج النمريي بوصف املسالك و املماليك واملشاه

واملناسبات اخلاصة واألعياد والعادات والتقاليد واملناظر الطبيعية وغري ذلك مما دخل يف إطار جتوله 
وقع حتت مسعه وبصره رغم كونه مكلفا يف مهمة رمسية، ورغم كونه مل خيل بنفسه إال يف ظروف 

  .استثنائية
ى أسلوبه يف هذه الرحلة وميزت كتابته وحددت ولقد كان الوصف أهم العناصر اليت طغت عل
املادة األساسية اليت تتكون منها ) أعين الوصف(شخصيته، بل لن نكون مبالغني إذا قلنا إنه 

   .بضاعته
يف وصف أظهر مقدرة فائقة يف فن الكتابة ومتيز  :وصف مدینة قسنطینة في رحلة النمیري

باره وحكايته وحتليله املواقف قدم ابن احلاج بسجع طغى على األسلوب التزمه الرحالة يف أخ
  :النمريي وصفا ملدينة قسنطينة و ما متيزت به من علو املوقع ومنعة املكان فهو يقول

قسنطينة ..  بلدة مل ترض غري السحاب بردا ،وال طلبت ألجياد شرفاا غري النجوم الزهر عقدا‹‹
ئر ومأمن يلتقي على مركز مرافقه املاضي وما أدراك ما قسنطينة ،مرقى يقف دونه النجم الطا

مث يصف صمود املدينة بوجه الغزاة الطامعني، وما حتلى به أبناؤها من شجاعة  1»...واحلاضر 
واستبسال يف صد هؤالء الغزاة حىت ولو أم عجزوا عن الصمود أمام جيش السلطان املريين الذي 

ة تسعة أشهر بعد أن طرد منها من كان مناوئا استطاع أن يدخل املدينة عنوة وبعد أن حاصرها ملد
يف ذلك وصف الوادي يف  ةوقد توخى الرحال. له، وحرم أهلها من ماء الوادي بعدما غري جمراه
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الذي تفرد بوصفه  خندقـه احلجري وصفا قلما تسىن لرحالة أو شاعر غريه وقد يكون الوحيد
  :فهو يقول.بالثعبان امللتهم للحجارة

احلرب على قطبها رحى زبوا وحل حبها منهم حمل السويداء من قلوم،  ولطاملا أدارت«
عدم ( دومل يزل أهل قسنطينة على جديلة من أمرهم مصرين على العنا...والسويداء من عيوم 

حىت أحفظوا اخلليفة أعظم احفاظ، وأيقظوا عيون العزائم وأجفان ) االستسالم إىل السلطان
لطاا احلفصي أمحد بن حممد بن أيب حيي قد اغتر منها باملعقل الذي وكان س. الصرائم أي إيقاظ

اشتهر يف املعاقل واملعتصر الذي أعيا تسنمه على األواخر واألوائل، وأرغم أنوف األحقاب 
مث ...1العالية واهلضاب إشراف العقاب الكاسرة على األباطح ذات السراب موأشرف على اآلكا

ديه فآسى الشعر العبور وغمص الشعري الغميص وسلبها الشعور واستقر كالعابر بوا: يقول
وترتل خمارم اجلبال فتكثر الركوع  *الصخرة الصيخود موكشف هواه عن ثعبان ر يلته

املريين وصفا يلتقي فيه مع السلطان أبو عنان مث يصف املدينة حني أطل عليها  1...والسجود
سناء، غري أن هذه احلسناء اليت كانت على أيام العبدري يف كون كل منهما وصفها باملرأة احل

شاخمة األنف وهية العطف ملتعة  «العبدري قد لبست أمساال، تصبح على أيام ابن احلاج النمريي 
  ».23معورة األلقاب، ترنو بذي شوس وتتعاظم تعاظم ذي هوس *اجليد

لت ترنو إىل السماء بطرف هكذا إذا يصف ابن احلاج النمريي مدينة قسنطينة فهي املدينة اليت ظ
ذي شوس وتتعاظم عظمة املهوس جبنون العظمة والكربياء حىت ولو كان من شراسة أخالقها 

                                             !...مشوخ األنف والتياع اجليد !...
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سك ختامه مث يصور لنا فتح املدينة الذي راق بشرا، وكان طي كتب ألخباره نشرا وترك اجلو مب
وما تركه من بالغ األثر يف نفوس شعراء البالد وكأين به يردد مع أيب متام قوله يف بائيته .. معطرا

  :                                           الشهرية يف فتح عمورية
  فَتح تفَتح أبواَب السماَِء لَه      و تبرز اَألرض يف أَبراَدها القُشبِ

ويورد قصائد لبعض من هؤالء الشعراء أمثال أيب العباس أمحد بن حيىي بن أمحد بن عبد املنان، وهو 
شخصية عظيمة من أكرب أعالم العصر املريين ال سيما يف البالط، وصاحب البائية الشهرية واليت من 

  : أبياا
  وسل بلطف القول يف أمر فتحها       قسنطـينة ملا تسامى ا العجب
  مسوت إليها يف جيوشك دارعـا       كأنك بدر التم تكنفـه الشهب

  
  مصاعبة لوالك عزما محيتــهم       قسنطينة ما غرهم مسكها الصعب
  حترر زهوا ذيل أفخـم فيلـق         يضيق به يف املهمة املرتل الرحب
  ولكن شـكا حللمك أهلـها        وأموك كهفا فاجنلى عنهم اخلطب

  :ن يقول ويف وصف فريد غري مسبوق ملدينة قسنطينة احلصن اإلفريقي املنيعإىل أ
  راع هلا سربـنطينة ما إن يـعة        قسـاقل منـها أم املعـناء بـه     

  :كما نقف على أبيات من دالية ابراهيم بن احلاج النمريي نفسه ومنها قوله 
  ن التمنع عن عمدوما تبعت يوما قسنطينة اهلوى         هواها وال كا

  ولكن لتحظى باقتراب خليفة          يدين بتقوى اهللا يف احلل والعقد
وهذه املشاهد اليت نقلها لنا ابن احلاج النمريي يف فيض العباب أكدها مؤرخ قسنطينة احلاج أمحد 

  :املبارك يف كتابه تاريخ قسنطينة، ففي ذكره من غزا قسنطينة يقول نب
، ةخربه إلينا فقد غزاها أبو عنان املريين من بونة، وحاصرها جبنود كثري وأما من غزاها ووصل «

وحلف ال يرحل حىت يدخلها . وقوة عظيمة، وقطع عنها النهر وجعل املاء ميشي إىل ناحية أخرى
 .»وجيعل عاليها أسفلها 



 اهللا تعاىل  عوا بني يديه فدعاوملا تضرر أهلها بالعطش جلئوا إىل الويل سيدي علي بن خملوف وتضر
  .ما فشق سد النهر على عادةجمراهفأرسل مطرا عظي

مث وقع الصلح بني الفريقني بأن يدخل السلطان هو ومجاعة قليلة من أتباعه لرب ميينه ويذهب عنهم، 
 فدخل هو وخادم له ال غري وبات ا ليلة، ووجد اليهود يسكنون حبومة املزابل فردهم

. ورحل عنها ومل ينل منها شيئا 1)جيعل عاليها أسافلها(بلة قوله إىل الشارع أسفل القصبة يف مقا 
قاعدة ملكه  إذ مل تلبث مدينة قسنطينة أن عادت إىل النفوذ احلفصي بعد عودة أيب عنان املريين إىل

  .2مبدينة فاس باملغرب ألقصى
يف حياة سكان  وما له من دور) األعظم(ومن معامل مدينة قسنطينة مل يغفل الرحالة اجلامع الكبري 

ملا طهر اهللا طينة قسنطينة من اخلبائث وكفاها عبث السيفني سيف اخلليفة  «فهو يذكر أنه . املدينة
 ...وسيف احلوادث، وصرف عنها وجوه اخلطوب والكوارث

وجيري هلم مرتبات صادقة الوالء على .. أمر أيده اهللا أن يرتب جبامعها األعظم مجلة من الفقراء 
يكسى شيوخ مساجدها يف كل عام، ويشفع هلم إحسانا بإحسان وأنعاما بأنعام،  الوالء وأن

وكان من كمال ذلكم العمل الصاحل ومتام .. ويخنت يف كل عاشوراء أوالد الضعفاء ويكسون
  .3»ذلكم السعي الناجح أن أمر باجتماع أهل قسنطينة مبسجدهم  اجلامع

حكم  يالذ سني كلياين املعروف باسم الشايب بوكميةواجلامع األعظم هذا بناه احلاكم التركي ح
  .، بسوق الغزل حبومة رؤوس الدواميسم1736إىل 1713من ةقسنطين

أن ابن احلاج النمريي وصف مدينة قسنطينة وصفا يربز مدى عنايته الشديدة  وخالصة القول
اسعة مثرية، تنقل بوصف الظروف واملالبسات والقرائن واملؤشرات اليت جتعل احلدث يتخذ أبعادا و
اهتمامه  وكذا... القارئ من مستوى عامل اردات إىل عامل احملسوسات املدركة بالعني واألذن

باملرئيات واملسموعات اليت كان يضفي عليها من نفسه ويبث فيها من روحه وعاطفته ما ينم عن 
   . صدق والئه للملك املريين، وهو منهج من مناهج أدب الرحلة وال ريب 
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  :وصف إفريقيا:" مدینة قسنطینة في رحلة  الحسن بن الوزان-

يف   (Léon l`’ africain) ولد احلسن بن حممد الوزان الزياين املعروف باألسد اإلفريقي 
اضطرت أسرته شأن اآلالف من ) م1489-ـه894(غرناطة آخر معاقل اإلسالم باألندلس سنة 
ا إىل الرتوح عن موطنها األصلي واللجوء إىل أقطار األسر املسلمة  اليت آثرت االحتفاظ بعقيد

املغرب العريب والسيما بعد ظهور حماكم التفتيش وهكذا استقرت أسرته مبدينة فآس أين أمت 
نال .حتصيله العلمي حسب األسلوب الذي كان متبعا يف مدارس فآس وجامعة القرويني اإلسالمية 

ال رضى أسرة بين وطّاس امللكية حيث عهدت له بثالث الوزان حظا جيدا من التعلم أهله ألن ين
رحالت سفارية يف جنوب املغرب األقصى أفضت به إحداها إىل مصر وبالد اهلوسا ومملكة غاوغه 

ومما ال ريب . يف مملكة املغرب)هـ923ـه922(حاليا يف شرق التشاد وقد أمضى عامي  )جاوا(
كان مطلعا على بورصة  هيبدو أندية تارة أخرى إذ فيه أنه عهد إليه مبهمات سياسية تارة واقتصا

  .األسعار واختالفاا بني بلد وآخر
ر الوزان يف رحلته السفارية األخرية إىل الشرق واليت زار فيها كثريا من مدن اجلزائر سأُ

ومصر حيث بوغت مبا مل يكن يف احلسبان يف عرض حبر جزيرة جربه إذ هومجت سفينته من قبل 
مه القراصنة مع وقد م1520لطليان من صقلية واقتادوه إىل روما اليت بلغها يف حوايل عام القراصنة ا

ويف روما مت تعميده على يد .زرافة هدية إىل البابا ليون العاشر الذي أحسن وفادته وأكرم مثواه 
 ، أما هو فقد اختار لنفسه)جوها نيس دو ميديسيس(البابا نفسه يف كنيسة القديس بطرس ومسي 

ي نسبة إىل ريأو جون ليون اإليب )يوحنا األسد الغرناطي (وبالعربية ) جون ليون غونا تينو(اسم 
ومثلما كانت الدوافع اليت محلته على القيام برحلته الكربى . شبه جزيرة أيبرييا أي إسبانيا والربتغال

، وكذا ظروف جمهولة، ال تزال تفاصيل حياته يف إيطاليا غري معروفة م1515 -ـه620يف سنة 
 .م1552- ـه960عودته إىل املغرب بعد أن أعتقه البابا وتويف احلسن الوزان بتونس سنة 

  

من املؤسف جدا أن تظل تواريخ أسفار الرحالة جمهولة لدينا كلية واملؤسف :رحالت ابن الوزان
أن خيربنا  أيضا أن هذا الرجل الذي عين بتسجيل أدق الدقائق عن البلدان اليت جتول فيها قد أمهل



نته من استكشاف إفريقيا الداخلية ومن املؤكد أن رحالت الوزان املتعددة مكّ.بتواريخ زيارته هلا
  *.والشمالية

أن الرحالة كان يدون املعلومات اليت جيمعها يف عني املكان، تلك  حمن املرج:كتاب وصف إفريقيا
ى ثالثة كتب رئيسة موزعة على تسعة املشتمل عل)وصف إفريقيا (املعلومات اليت مجعها يف كتابه 

يشتمل كل قسم منها على وصف شامل ملعامل مشال إفريقيا من املغرب إىل مصر، ومن .أقسام
  . سواحل البحر املتوسط إىل أعماق بالد السودان

ولقد خصص القسم اخلامس للدولة احلفصية وصف فيه مدن جباية، جيجل، مسيلة، ميلة، 
  .دة، قسنطينة، بونة، تبسة، باإلضافة إىل املدن لتونسية والليبيةسطيف، نقاوس، القل، سكيك

يذكر ابن الوزان بعض املصادر اليت استقى منها معلوماته ومن : مصادر الرحلة
ولكن قيمة الكتاب ليست فيما نقله عن . املسعودي والبكري واإلدريسي وابن اخلطيب:هؤالء

تشكل صلب املصنف ومادته األساسية، مث هو قد هؤالء وغريهم، بل يف مالحظاته الشخصية اليت 
احتفظ يف مصنفه بروحه العربية اليت تتمثل يف القصص اليت يسردها ليستخرج منها املوعظة 

  .1شأنه يف هذا شأن مؤلفي اموعات األدبية اليت اشتهر ا األدب العريب.. والعربة

  :الحسن الوّزان رحلة  وصف مدینة قسنطینة في
والثقافية  للحياة االقتصادية واالجتماعيةاحلسن الوزان مدينة قسنطينة بوصف دقيق  الرحالة خص

العمرانية  النواحياليت كانت تعيشها املدينة بل واملنطقة كلها ومل يغفل من مشاهدته  واليومية
وكغريه من الرحالني يؤكد الوزان .  ،وما لفت نظره من مجال املوقع وروعة التخطيط والتحصني

يعود ا إىل عهد الرومان الذين ال يستطيع منكر أن ينكر دورهم يف  ماض عريقلمدينة من ما ل
من املستحيل نكران ذلك عندما ترى أسوارها القدمية العهد ، العالية والسميكة «تأسيس املدينة و

  .».. 2واملصنوعة من حجارة منحوتة مسودة
شديد االرتفاع ، وهي حماطة من اجلهة اجلنوبية يذكر الرحالة أن املدينة تقع فوق جبل  املوقعوعن 

مث يتحدث عن اخلندق الذي سبقت اإلشارة  ،"سوفقهار"جبروف عالية مير من أسفلها ر يدعى 
                                                

  )5(امللحق  رانظ *
1  - Massingnon (L) Le Maroc dans Les premières années du XVI sciècle . Alger 1906 P . 
63. 
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والضفة األخرى حمفوفة أيضا جبروف حىت أن الفج  «:إليه يف وصف صاحب االستبصار فيقول
يفة خندق بالنسبة للمدينة ولكنه أكثر فائدة العميق الذي يقع بني هذين اجلرفني القائمني يقوم بوظ

  .»1للمدينة من جمرد خندق
فقيمة اخلندق كما يؤكد الرحالة ابن الوزان أكثر من كونه جمرد خندق ذلك أنه معرب ملياه وادي 
الرمال الذي تستغله املدينة، أضف إىل ذلك أن هذا اخلندق أو األخدود حيوي عدة ينابيع مائية 

ارات، وهي يف معظمها ينابيع معدنية استغلها الرومان قدميا ألغراض العالج خاصة عند االنكس
امات، ال يزال بعضها قائما إىل اليوم حتت جسر باب القنطرة واالستجمام، بعد أن حولوها إىل مح

  .2وأمهها منبع سيدي راشد الذي يقع عند مدخل األخدود جنويب املدينة القدمية
تستمتع من الشمال بأسوار غاية يف املنعة «التحصني واملنعة فهي  واملدينة على جانب كبري من

تقع يف قمة اجلبل وينتج عن ذلك تعذر الوصول إىل قسنطينة إال بدروب )وهي فضال عن ذلك (
، وعن أبواب املدينة اليت لفتت انتباه مجيع 3»ضيقة صغرية بعضها من الشرق و بعضها من الغرب

وللمدينة أبواب « :يقولهلا من حيث الشكل والعدد بتباين األزمنة الرحالة تقريبا وتباين وصفهم
التحصني أيضا فاملدينة يف هذه ووذلك من باب املنعة  4.»مجيلة كبرية جيدة التصفيح باحلديد

الفترة من عمرها يف ظل احلكم احلفصي شهدت اتساعا ومنوا كبريين وكثر نشاط أهلها وذلك 
واب وهي مخسة حسب عدد من الروايات بعد أن كانت بابني وال ريب مدعاة الن تكون هلا أب

  :فقط يف عهد سابق
  .مع اخلارج للمدينة ،وبه كانت تتم االتصاالتالغريب  يف اجلنوب ويقع:الوادي  باب-1
نزهة املشتاق يف (يف الناحية الغربية و قد سبقت اإلشارة إليه يف رحلة اإلدريسي :باب ميلة -2

  :)اختراق اآلفاق
  .ويقع أيضا يف الناحية الغربية: احلامة  باب-3

                                                
 .، الصفحة نفسهاالسابقاملصدر  - 1
تعين النهر يف بعض اللهجات الرببرية ولكن "سوف "بو مرزوق وكلمة / سوف وغماروقد نقله مار مول على شكل  - 2

الذي يرفده وادي بو مرزوق "وادي الرمال "مل يتم التعرف على معىن بقية الكلمة بشكل مضبوط ،ويبدو أن املقصود ا 
  .قبل دخوله إىل املدينة
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  .فحة نفسهاصالاملصدر نفسه،  - 4



  .ويقع يف اجلهة اجلنوبية:باب اجلابية-4
  يف الناحية الشرقية،:باب القنطرة -6

وكان هذا اجلسر  م بتدمريه،1304-هـ 704وقد قام الثائر أبو البقاء بن األمري أيب زكريا يف سنة 
ومل جيدد بناؤها إال يف عهد  .اه تزود املدينةده الرومان كمعرب للناس وقناة للمييمبنيا باحلجارة وش

  .صاحل باي مث استبدل يف عهد االحتالل الفرنسي بالقنطرة احلالية
وقد كان ا على أيام النوميديني  فاملدينة إذن أصبحت ذات أبواب مخسة حني زارها الوزان،

صيني أين أصبحت واملوحدين بابان اثنان، األمر الذي يؤكد ما شهدته من منو على عهد احلف
  .الثانية للدولة احلفصية مةقسنطينة العاص

واألبواب هذه كان جبانب كل منها أبراج حجرية تشمل حجريات خمصصة للحراسة وموظفي 
  .اجلهاز املايل وأهل اجلباية القائمني على مراقبة البضائع والسلع الصادر منها إىل املدينة أو الوارد

كالليل أو يف حال حدوث اضطرابات اجتماعية أو سياسية  لذلك فهي تغلق يف أوقات حمددة
للمدينة ،ونظرا للنمو الذي عرفته يف خمتلف جماالت احلياة يف هذا العهد  وعن الكثافة السكانية.

وهوما جمموعه قرابة  1»...تضم مثانية آالف أسرة «يذكر الرحالة الوزان أن مدينة قسنطينة 
  .2»ذات األبنية العريقة يف القدم«املدينة املطمئنة األربعني ألف نسمة  حتتويهم هذه 

القلعة الواقعة يف اجلانب الشمايل من املدينة ،ت إليها انتباه الرحالة اليت شد ومن املعامل التارخيية 
قوية كبرية بنيت يف زمن تأسيس املدينة و دعمت حتصيناا على يد الوكيل احلايل وهو  «وهي 

  *. 3»راويدعى السيد نبيل املزو  »بروفانس(سالم وأصله من مقاطعة كذلك نصراين اعتنق اإل
وقد بين املوحدون فوق أنقاض املعبد الروماين الذي كان موجودا ا قصر اإلمارة، وهي تتميز 
بأسوارها اليت تفصلها عن املدينة األم، و هلا باب واحد وهلا شوارع داخلها وساحة داخلية 

  . ته وكبار رجال الدولة و وجهاء املدينةمسجد خاص باألمري و حاشيو
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سلطان أيب عبد اهللا أمري مدينة قسنطينة عندما قاموا د الفاهو املزوار الذي قام بإغالق باب القصة ورد أح:السيد نبيل * 

 .م1447ـه747م وكان ذلك سنة 1439ـه739باملطالبة بعرش جدهم املتوىف سنة 



وسكان مدينة قسنطينة ميالون بطبعهم إىل الزهد يف مظهرهم اخلارجي وتأنقهم ، فهم مييلون إىل 
أحكامه وري وسالطته احلسن الوزان ببذاءة لسان العبد ويذكّرنا 1القصد يف شؤون ثيام وزينتهم

مبا حفّزه عليه ما كُتب يف حق قسنطينة ـ وقد  القاسية جتاه قسنطينة وأهلها حني يطلق لسانه
ومثل هذا احلكم  2»...وهم متعجرفون وذوو تفكري سقيم «:سبقت اإلشارة إىل ذلك ـ فيقول 

القاسي كثريا ما نقف عليه لدى الرحالني الذين ال يلقون احلظوة لدى من أقاموا بني ظهرانيهم، 
اإلكرام ولوزان أقام مبدينة قسنطينة إقامة اإلعزاز غري أننا نعجب العجب كله حني نعلم أن احلسن ا

أضف إىل ذلك أن هذا الوصف يتعارض مع ما وصف به املدينة من حتضر و أناقة بنيان و انتشار . 
وهي متحضرة جدا، ومليئة بالدور اجلميلة والبناءات  «:ملراكز اإلشعاع احلضاري حيث يقول
اليت " احملترمة " ومن البناءات 3»الزوايا الثالث أو األربعاحملترمة كاجلامع الكبري واملدرستني و 

هو اجلامع املعروف إىل اليوم ذا االسم و املوجود و اجلامع الكبريأشار إليها احلسن الوزان 
على الطريق املتوجه إىل القنطرة ) الطريق اجلديدة (ببطحاء السويقة بشارع العريب بن مهيدي 

. باملدينة وقد يكون بناؤه من منشآت الدولة املوحدية أو احلمادية القدمية وهو أقدم املساجد 
  . 4ولـه يف ميدان التربية والتعليم دور ممتاز

فيكشف أستار حياة سكاا يف «وخبطوة غري مسبوقة يغوص ابن الوزان يف أعماق مدينة قسنطينة 
عادات و ما ألفاه من فيحدثنا ع 5»أجوائهم احلميمية املشوبة بالطقوس و العربدة و الغواية

كثريا ما كانت مسكوتا عنها وما نظن تناول ابن الوزان هلا إال من باب الولوع  معتقدات
  .بالغرائبية اليت تعد من أعز ما ينشده الرحالة يف رحلته

السحرة وفمن املعتقدات اليت سادت األوساط الشعبية أو الدمهاء من الناس، التصديق بعامل السحر 
فكثري من احلمقى يعتقدون وجود قصر تسكنه الشياطني الذين  ،ياطني والتنجيمو اجلن و الش

طردهم املسلمون يف العصر الذي قدموا فيه ليسكنوا هذه املنطقة وما هذا القصر املزعوم يف حقيقة 

                                                
 . الصفحة نفسها  املصدر السابق ،الوزان بن احلسن - 1
 .املصدر السابق ، الصفحة نفسها ،الوزان بن احلسن - 2
 .456ص، السابقاملصدر  - 3
 .233 ص  احلواضر مأ شعيببن علي  يهدحممد امل - 4
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تذكاريولقد أزيل وأقيم مكانه نصب    صومعة إبليسقوس النصر كان القسنطينيون إىل عهد قريب يسمونه *

    



ويشاهد يف ظاهر قسنطينة بضعة أبنية شريفة قدمية على مسافة ميل " .األمر سوى قوس نصر
شبيه بأقواس النصر يف روما ولكن العامي يعتقد وذلك  *ويوجد قوس نصر ونصف من املدينة،

ومثل هذا االعتقاد ما أشار إليه املؤرخ القسنطيين ابن  1...الشياطنيحلمقه، أنه يوجد قصر تسكنه 
من " تاريخ قسنطينة "يف كتابه ) م1870-م1787  -هـ1287هـ1204(املبارك بن العطار 

ويقال :"املدينة من غزو الغزاة وحيافظ على أمنها وسالمتها فهو يذكر االعتقاد بوجود رصد حيمي 
  وعلم إن حكماء قسنطينة األولني العارفني مبوضع الطالسم

غُزيت :"النجوم جعلوا بباب الوادي رصدا، ال يدخلها عدو، وقد وجدت مقيدا على ظهر كتاب  
_  واهللا أعلم _عمل احلكماء وهذا الرصد  مثانني مرة فلم يدخلها وال نال منها شيئاً لرصد ا من

  . 2سور كان داخل باب الوادي هدمه ابن عيسى بأمر احلاج أمحد باي
 ومن هذا القبيل االعتقاد بوجود األرواح الشريرة تسكن سالحف كبرية احتواها نبع سيدي مسيد

ر إليه الرحالة ابن ما أشا املعدين الذي تقصده النسوة واىل يومنا احلايل إلقامة طقوس خاصة وهو
 *من املدينة تقريبا يوجد محام مؤلف من نبع ساخن وعلى مسافة ثالث رميات حجر. الوزان

 يتدفق بني جالميد كبرية، ويوجد عدد كبري من السالحف اليت يعتربها النسوة أرواحا شريرة،
ى أو أي مرض آخروعندما تصاب على سبيل الصدفة إحدى تلك النساء باحلم، ا تعترب ذلك فإ

خطيئة السالحف وتعاجل مرضها بأن تذبح حاال دجاجة بيضاء وتضعها يف وعاء مع كل ريشها مث 
  .حتملها إىل العني وتتركها بعد أن تربط حول الوعاء بضع مشعات مصنوعة من مشع النحل
يأخذوها  ويقوم بعض الفطنني مبتابعة املرأة عندما يروا تتجه حنو العني مع الوعاء والدجاجة كي

  . مبجرد أن تقفل راجعة مث يطبخون الدجاجة ويأكلوا
ومن معتقدات العامة أيضا مسخ اهللا العباد الفاسقني نتيجة سوء أفعاهلم و حتويلهم من صورهم 

فقد ذكر الوزان  البشرية إىل مجاد أو حيوان حىت يكونوا عربة ألمثاهلم من الذين خيالفون عن أمره،
من نبع املاء احلار يوجد نبع ماء بارد يقوم جبانبه بناء من الرخام، وقد رأيت  على مسافة أبعد"أنه 

                                                
  )                            6.(امللحقأنظر (حماط مبدافع قدمية بساحة العقيد عمريوش بني ثكنة الدرك الوطين واملركز الثقايف الفرنسي 
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مئوية وهو املصدر 15ثانية بدرجة حرارة /لترا  50مسيد يعرف مبنبع عني ألوب وطاقته  يهو ينبوع ضبة سيد *

   .الرئيسي لتموين املسبح االومليب للمدينة



ويعتقد العامة أنه كانت هناك ) تأكيدا على املعاينة(كثريا من أشباهه يف إيطاليا ويف كل أوروبا 
مدرسة لدراسة اآلداب كان أستاذها وتالميذها فاسقني فمسخهم اهللا إىل رخام عقابا على آثامهم 

ومن الشعر اجلزائري ما يرفد وصف الوزان إىل حد  . 1"ولت كذلك أبنيتهم إىل قطعة رخامو حت
بعيد ويعطي مشاهدات هذا الرحالة كثريا من املصداقية يف دقة الوصف وصحة املالحظة يف مواطن 
كثرية فقد تناول موضوع املعتقدات و البدع اليت كانت سائدة يف اتمع القسنطيين الشيخ حممد 

هـ 1358هـ1283[ م ومفيت قسنطينة 1866املولود بن املوهوب املولود سنة هـ املوافق ل
يف قصيدة نونية مساها املنصفة متميزة مبوضوعها وقافيتها ووزا على كثري من ] م 1939-م 1863/

بيتا تصطخب فيها الرموز اصطخاب حياة ) 72(قصائد تلك الفترة وهي قصيدة من اثنني وسبعني 
ومما جاء يف هذه القصيدة اليت أفاض العالمة عبد ،التحرمي و التسليموبني االعتقاد واالنتقاد الناس 

الذي نشرته مطبعة » اللمع على نظم البدع«القادر ااوي يف شرحها وحتليل رموزها يف كتابه 
  : قوله 1912فونتانا،اجلزائر 

صعود ه األسـفلني به دــينا       ألنـديناا للمعارف ما ه  
رمت ا       أُ أمواجحبر اللّـهو مـنا للخمور مـالزميناناس  

أضاعوا عا       لبنت احلان فازدادوا جنونارضهم واملـال حب  
  ؟فهل كـنا لذلك سامعينا      لكل خريٍ» الكتاب«ينـادينا 

ـا الفاعـلون إذا نيناهِفإنـاّ اجلاهـلون إذا فعـلنا       وإن  
  فسل عنا عبـادتنا اجلنونا       ـمٍهالتابعـون  لكل و وإناَّ
  ونِـسر مِسيد طَبلٍ     وزينتنا تبـيع التـابعـينا"زارا"وسلْ
  ـراق وعـائميناعطارا تأنا السالَحف يف غُرابٍ    وع وسلْ
  حلكم اجلن أضحى     يقينا كل ضر قـد   يقينا"غابا" وسلْ
  ام لدى حمـامٍ     نذبحه بـال إمث عامـد يناذاك احلَََم وسلْ
  به خرق أُنيِـطَت،     وغريا، حيث نفزع ناذرينا"سدرا"وسلْ
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فبعد أن يقدم لنا الشيخ ابن املوهوب مربرا ملا آلت إليه حال اتمع القسنطيين من تدهور خلقي 
رجال التوحيد حق قدرهم واستدرجته  وانقالب يف موازين القيم وهو أن هذا اتمع مل يقدر

تمع ،ياحلياة املشحونة بالعربدة والبخور واليت حيمل لواءها أسافل الُخإىل تعداد كثري من  ص
بالوهم وعبادة اجلنون "الرموز اليت حتمل يف ذاا بذورا لعادات ومعتقدات خاطئة عبر عنها 

صخر العتيق يف صمت ال يترمجه سوى صمت كانت والزالت تنخر جسد ها اجلامث على هامة ال"
مها أوهي اهلدية تقد›› الزيارة‹‹وهي من ››ازار‹‹املدينة اهلاربة فوق أكتاف السحاب فيذكر لنا 

  .بعض القسنطينيات يف أماكن معينة يف حفلة عظيمة وتقصدن ا دفع مس اجلن الذي يتومهنه
من قبل وهو املكان الذي يقام فيه حفل  الذي أشار إليه احلسن الوزان››سيدي مسيد ‹‹ويذكر 

ضخم يسري إليه املريدون والرعاع من الناس يف موكب احتفايل على دقات طبول الزنوج وآالم 
  .النحاسية اليت حتدث أصوات صاخبة

يف هذه املناسبة إذ العرس يف حقيقة األمر عرسها لذا فهي قبل  دور املرأةوهنا أيضا يتجلى 
هلا  وإرضاءى متاعا للنسور رمتقوم بشراء أفئدة الضأن واملاعز لت"املشهود "وعد احلضور إىل هذا امل

  .الصاحلنيوعلى اعتبار أا من األولياء 
من قبل واملوجودة مبكان على مسافة  ان أيضاكما يشري إىل السالحف اليت أشار إليها الرحالة الوز

وإن كان  ،املعروفة ذا االسم إىل اليوم ثالث رميات حجر من املدينة تقريبا هو منطقة الغراب
هناك تباين واضح بني وصف الرحالة احلسن الوزان والشاعر ابن املوهوب يف الطقوس اليت تقوم 

تقوم املرأة بذبح دجاجة بيضاء وتوضع )م 15ق (ا النسوة مع هذه السالحف ففي شهادة الوزان 
  .*)الغراب(اإلناء إىل عني  بريشها يف إناء مث تربط حول اإلناء مشعات وحتمل

ويف زمن متأخر قد يكون زمن الشيخ ابن املوهوب وحىت وقت قريب تأيت النساء إىل العني املعدنية 
ومعهن بعض التمر واحلمص واملكسرات و يرمني ذلك كله إىل السالحف ) الربمة(احلارة 

أن اجلن قد رضيت مبا فعلن وعندما تأكل السالحف ما ألقي إليها تولول النساء اعتقادا منهن ‹‹
  .1››...ويرقن فيها العطور

ويشري إىل عدد من الرموز اليت تظل ضربا من الطالسم أو الطابوهات ولعلها تلك اليت جتمعها 
منطقة سيدي مسيد انطالقا من حوض الغابة وما حوته من مغارات وكهوف وجدت فيها اخلرافة 
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فوق باب النفق الثاين للسكة "غار السحار "سماة أيضا وامل"مغارة اهلدرة "مرتعا ومستقرا ومنها 
ولعله . على ضفة الوادي" غار احلمام"احلديدية املتجهة من قسنطينة حنو سكيكدة وعنابة، وكذا 

  :املشار إليه يف قصيدة ابن املوهوب
  و سل ذاك احلمام لدى محام            نذحبه بال إمث عامدينا              

يذكر احلسن الوزان أن أهل قسنطينة كانوا جيتمعون مرتني يف العام  ة التجارية للمدينةاحلياوعن 
وينقلون إليها أقمشة الصوف املصنوعة يف بالدهم ونوعا من  **يف قافلة جتارية تذهب إىل نوميديا

وبعض التجار يرسلون الزيت و احلرير إىل نوميديا وكذلك يفعلون  الدنس يسمى احلشيش،
  .، وكل هذه البضائع تستبدل بالتمر والدقيقباألقمشة

بالد الرببر ترخص أمثان وعلى ذكر التمر يذكر الرحالة الوزان أنه ال توجد مدينة يف مجيع 
 *مقابل ثالثة بيوكتشيات ***قدار رخصها يف قسنطينة إذ ميكن شراء مثانية أرطال إىل عشرةمتورها ب

  .1أن مجيع احلرف فيها مفصول بعضها عن بعضأما األسواق فهي عديدة حسنة التنسيق حبيث 
فإن القسنطينيني  وعلى الرغم من إعجاب الوزان بشجاعة القسنطيين وبسالته يف القتال،

شجعان مقاتلون خصوصا منهم الصناع، إال أنه ال يتردد يف أن يصف فـئة منهم وهي فـئة 
لكن أضرار رحلتهم إىل تونس ‹‹س بالفسق والفجور و اإلفال التجار املرحتلون بسلعهم إىل تونس،

فينفقون معظم ما رحبوه على  إذ تسيطر عليهم يف أثنائها متعة الفسق والفجور، تزيد عن منافعها،
  .2››النساء الساقطات

وصف إفريقيا  ‹‹وهكذا يقدم لنا الرحالة احلسن الوزان وعلى امتداد ست صفحات من رحلته 
حفلت بالوصف الدقيق  ،)م15(القرن اخلامس عشر امليالدي لوحة بانورامية ملدينة قسنطينة يف ››

فهو مل يتأثر بالفكرة املعادية  وصحة املالحظة وحتري الصدق والرتاهة واحلياد يف أكثر املشاهدات،
ملسلمي مشال إفريقيا اليت كانت تسود اتمع االيطايل الذي عاش فيه ردحا من الزمن، وإن بدر 
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دو لتأثريهم السليب على االقتصاد ولعل نشأته املتحضرة كان هلا دخل يف منه نفور من األعراب الب
 .نظرته املتحفظة من القبائل الرحل اليت سبقه إليها ابن خلدون يف تارخيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .»نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار« مدینة قسنطینة في رحلة الورثیالني-
الورثيالين نسبة إىل مسقط رأسه قرية بين ورثيالن حيث لشيخ احلسني بن حممد السعيد هو ا

استقرت عائلته اليت كانت تنسب إىل األشراف وتتوارث العلم وتشتهر بالتقوى والصالح، بعد أن 
غادرت موطنها األصلي جباية يف عهد جده املعروف بابن البكّاي، مفضلة اإلقامة بني عشرييت بين 

  .الصغرى مبنطقة القرقور بالقبائل نورثيال
م تلقى تعليمه األول مبسقط رأسه ببين  1713/ هـ1125وكان مولد الشيخ احلسني الورثيالين عام 

، وعندما شب اختلف إىل بعض الزوايا ومعاهد العلم بناحية القرقور، وكذا جهات أخرى نورثيال
ثناء من جرجرة ازداد اطالعه على ثقافة عصره بعد أن عقد الصالت مع بعض علماء الشرق أ

تردده على البقاع املقدسة لثالث مرات، بغرض أداء فريضة احلج فقد كانت حجته األوىل عام 
  .الثامنة عشر من عمره وكان ذلك بصحبة والده نهـ وهو اب 1159



 1181أما الثالثة فكانت سنة .هـ 1166والثانية عندما بلغ الواحد واألربعني من العمر وذلك سنة 
ت، وتعرف أثناءها على كل من تونس وطرابلس الغرب ومصر قبل هـ واستمرت لثالث سنوا

وبعد عودته من احلج عكف على العبادة وانقطع إىل التدريس . أن ينتهي به املطاف إىل احلجاز
  .م1779/هـ 1193والوعظ واإلرشاد مبسجد عائلته ببين ورثيالن، إىل أن وافته املنية سنة 

داخل اجلزائر وخارجها وضمنها مشاهداته ومالحظاته برحلته اليت سجل فيها رحالته  اشتهر
  .هـ 1182وتعليقاته وباخلصوص أخبار رحلته إىل احلج، انتهى من إمالئها عام 

 حتفة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار «وقد وضع هلا عنوانا طريفا يناسب مضموا وهو 
يذه كما جرت عادة املشايخ عند ئد لذلك ومل يكتب الرحالة رحلته بل أمالها إمالًء على تالم »

  .تعددت نسخها وكثر فيها اخلطأ واالستطرادات كما افتقرت إىل املنهج القومي وامتألت بالتكرار
وقد نشرت هذه الرحلة من طرف الباحث اجلزائري حممد بن أيب شنب اعتمادا على نسخ عدة  

  .تالف أو حذف أو حتريف أو إضافةخمطوطة حاول جاهدا مقارنتها وتسجيل ما ورد فيها من اخ
الرحلة  1ولقد كانت هذه. م 1908/هـ  1326وطبعت مبطبعة فونتانا باجلزائر العاصمة عام 

  .موضوع تعليق ضاف ودراسة حتليلية نشرها األستاذ حاج صادق يف الة اإلفريقية
مات يف غاية األمهية  تكتسي رحلة الشيخ احلسني الورثيالين أمهية كربى ملا اشتملت عليه من معلو

تتصل باحلياة اليومية واحلالة االقتصادية املعاشة وأسلوب احلكم ومستوى الثقافة وطبيعة العادات 
واهتمامات العامة يف البلدان اليت تعرف عليها يف سفره أو أثناء إقامته باحلجاز، وهي حسب خط 

غة، أوالد دراج، بريكة، بسكرة، جمانة، زمورة، قصر الطري، أوالد موسى، وطن ري:رحلته ذهابا 
سيدي عقبة، اخلنقة، أوالد سيدي ناجي، نفطة، احلامة، توزر، زواوة، طرابلس، تاجوراء، ليدة، 

  .زلينت، مصراته، بالد سرت، إقليم برقة، اإلسكندرية، القاهرة، املدينة، مكة، طرابلس
  .موطنه القاهرة، اإلسكندرية، تونس، الكاف، قسنطينة، زمورة، مث: يابـاإ

وال ينكر أحد كون رحلة الشيخ الورثالين من املصادر األساسية املساعدة على التعرف على 
فهي ) م18-هـ  12( أوضاع البالد اجلزائرية وأقطار تونس وطرابلس ومصر واحلجاز يف القرن

تسجيل حي للوضع االجتماعي واإلقتصادي، ووصف دقيق حلالة املسالك والعمران وحمطات 
  .ونقاط املاء وصورة صادقة للواقع الثقايف آنذاك القوافل

                                                
1 hadj sadouk .M .Travers la berbérie oriental au xviié siècle avec le voyageur el 
wartilani in Revue AF T 95/1951pp364-382. 



يف رحلته على عدد كبري من الرحالني ال سيما أمحد بن ناصر  اعتمد الورثيالين: مصادر الورثيالين
فعند عودته من احلجاز ودخوله مدينة قسنطينة واطالعه على ما . الدرعي، وأبو سامل العياشي

رغم ذلك على ضرورة طاعة هؤالء الوالة يف غري معصية،  يعانيه سكاا من ظلم الوالة وتأكيده
البن الشماع املؤرخ  »األدلة السنية النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية «جنده قد اقتبس من كتاب 

  .املعروف يف القرن التاسع حنو ثالث صفحات
نها صفحة اقتبس م 166وكذا كان الشأن يف حديثه عن اجلزائر إذ جاء حديثه عنها يف 

صفحة من رحلة شيخه الدرعي يف وصف بسكرة، وكان نقل من مصدرين مها ) 30(ثالثني 
 «املعروفة بالرحلة العياشية ومن كتاب  »ماء املوائد«رحلة الشيخ أيب سامل عبد اهللا العياشي 

، كما اعتمد على السمهوري واملقريزي وابن فرحون والبكري »االستبصار يف أخبار األمصار
  ...1والسيوطي وابن رشيدوالعبدري 

حل الرحالة الورثيالين بقسنطينة سنة :وصف مدینة قسنطینة في رحلة الورثیالني
وكانت إذاك حتت احلكم العثماين حيث دخلتها احلامية ) م18-هـ 12القرن ( م1768- هـ 1197

عبد  بعد مقاومة شرسة أبداها سكان املدينة بزعامة الشيخ) م1525/هـ 932(العثمانية حوايل 
املؤمن الذي قاوم دخول األتراك مع أهل حارته باب اجلابية مدة  ثالث سنوات ومل خيضع إال بعد 

  ،2أن حتايلوا عليه برفقة الشيخ ابن الفقون املؤيدهلم والذي توىل املشيخة بعد مقتله

الرحالة إىل مدينة قسنطينة بعد أيام من رحيله عن مدينة الكاف التونسيةوحني استقر  وصل 
باملدينة قدم وصفا شامال تناول فيه مشاهداته باملدينة وما دار بينه وبني رجاالا وأبدى رأيه يف 

وجل مشاهدات الشيخ الورثيالين باملدينة ال يعدو أن يكون .أمور شىت من حياة املدينة و أهليها
  !...صورة مكرورة ملا سبقت اإلشارة إليه يف رحالت املتقدمني عليه 

عهد  تعود إىل -كمامسع -احلصني يذكر الورثيالين أن قسنطينة ملدينة العتيقة وموقعهاتاريخ افعن 
ابراهيم اخلليل عليه السالم ،مل يطفأ هلا سراج وال استقر فيها أمري ، وهي من  افريقيا وأحسن 

 . 3عماالا
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وادي باب ال. عليها سور وهلا أبواب ثالثةأا مدينة قوية ليست كبرية وال صغرية  كما
وأبواب قسنطينة كحال .  1وباب اجلابية، وباب القنطرة، وفيها بويب صغري خيرج منه اآلدمي

باب ميلة يف الغرب، : املدينة مل تعرف االستقرار عرب احلقب فهي مثال على أيام اإلدريسي بابان
باب  باب الوادي، باب ميلة،: باب القنطرة يف الشرق وعلى أيام احلسن بن الوزان كانت مخسة

واملؤكد لدى الباحثني يف تاريخ املدينة هو أن كثرة األبواب أو . احلامة، باب اجلابية وباب القنطرة
  .الالّستقرار والركود واالزدهار وقلتها إمنا مردها إىل ما تشهده املدينة من اإلستقرار أ

أنه ال ينظر ال يغفل الورثيالين احلديث عن وادي قسنطينة اهلوى غري  من الرحالني وكغريه
أو الثعبان، وإمنا هو جمرد  موال كالنج رفهو ليس كالعقد وال كالسوا مإليه نظرة مجالية كنظر

وحتتها واد كبري وماؤه عذب ومنه يشربون إذ ينقلون ماءه إىل الديار  «املدينة  همصدر مائي تستغل
.                                                                         2»نوفيه يسقون ويستسقون ويغسلون ويغتسلون وعليه بنيت من قدمي الزما

على كهف وجرف عظيم يكاد من سقط منه أن يهلك أو ميوت «املدينة مبنية  مث إن
ذكر هذا اخلندق من قبل يف رحلة اإلستبصار ووصف إفريقيا للحسن الوزان  دوقد ور. »قطعا

يقع بني هذين  يحىت أن الفج العميق الذ ففوفة أيضا جبرووالضفة األخرى حم «: الذي يقول
مسالكها «يف حني يذكر البكري أن . »اجلرفني القائمني يقوم بوظيفة خندق بالنسبة للمدينة

ولقد زار الورثيالين مدينة قسنطينة يف العهد العثماين كما أسلفنا، لذلك جنده يذكر أنه . »وعرة
لترك بقدر رجاهلا و باي سطوته عظيمة وحاله كبري يوجد ا قصبة عظيمة وعسكر من ا

تاريخ (وهذه القصبة هي قصبة املنصورة اليت ذكرها احلاج أمحد بن املبارك يف  .3»وعساكره كثرية
وهذه القلعة اليت بناها بسطحة املنصورة هي اليت هدمها مراد باي تونس، حني  «: بقوله) قسنطينة

                                                                         .4»غزا قسنطينة

، فيذكر أن هلا النشاط االقتصادي ملدينة قسنطينةويقدم الورثيالين وصفا دقيقا ملظاهر متعددة من 
ودكاكني هامة فهي واسعة األرزاق واخلريات، من حلم ومسن وقمح وتني وتربية  ةأسواقا كثري

قوافل التجارية اليت ترد إليها من كل ناحية حمملة مبختلف السلع، املواشي، هذا باإلضافة إىل ال
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ويذكر أن األسعار فيها منخفضة وإن أصيبت مبوجة غالء ال تدوم ا طويال ذلك ألن رزقها ال 
ما الحظه من األموال  اولعل ما يؤكد ازدهار املدينة ورخاء معيشته. يقل فضال عن أن ينفذ

اخلزينة العامة بالعاصمة كضرائب عن إقليم قسنطينة وهو ما يسمى الضخمة اليت كانت ترسل إىل 
  .∗)الدنوش(بـ

تربيعات  7ساباطا، و 21سوقا وسويقة و 28كان مبدينة قسنطينة ما يزيد عن  األسواق رذك وعلى
  .1مطحنة للحبوب 27أفران لطهي اخلبز و 3رحبات لعرض السلع و 4جيتمع فيها صناع النسيج و

أن فئـة كبرية من أفراد  رحل مبدينة قسنطينة ذك بوصف ابن الوزان حنييذكّرنا  فوص ويف
فينفقون معظم ما رحبوا على النساء  تسيطر عليهم متعة الفسق والفجور، اتمع القسنطيين

وعلى تقدير األموال فقد صرفها أهلها يف شهوات أنفسهم  «يذكر الورثالين  ،2الساقطات
  .3»كاملالبس واألكل واملشارب

طيبة يستجليها الناظر املقيم   ةكوا بلد مبلسان عبدرِي اللَّذْعِ يشري الورثيالين إىل أن املدينة رغو
فليست كثرية الصفاء وال بعيدة اجلفاء وال قوية الوفاء، عامتها بني اعتقاد، وانتقاد،  «واملسافر، 

قص احلال وال الكمال عند ال يتم الفضل فيها و ال ين. وخاصتها بني رغبة وغبطة وحسد وعناد
ال يسكن اضطراا، أزال اهللا . جاد يف أسواقها ةأهل الفضل منها، فالسب فيها كثري والقبح واللعن

  . 4»، ولذلك كثر الظلم فيها فهو مكفّر لذنومك، وحما فيهم ما هنالكمنهم ذل

ميد إىل كثرة الرزق الورثيالين عزوف أهل قسنطينة عن الطريق السديد واخللق احل ةالرحال ويرجع
حاصلُه أن كثرة املذاق توجد للقلب النفاق وقلة األرزاق تيسر الطريق إىل اهللا  «الذي يسبب البتر 

رزقها واتسع إنفاقها عسر  روذلك معلوم عند أهل احلقائق بقسنطينة، ملّـا كث... باإلنفاق
  .  5»...وإن وجد فيها الصالح فمن البلَهاملعاند  الوصول فيها إىل اهللا لقلة املساعد وكثرة املتكرب
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مدينة قسنطينة أيام احلكم العثماين الذي امتد أزيد من ثالثة قرون، حياة فكرية نشيطة يف  شهدت
جماالت اإلبداع املختلفة، وعرف كل جمال من ااالت هذه رجاالت كانت هلم الباع الطوىل كل 

فيه علماء قسنطينة وجالوا هو اال الديين من علم يف ميدانه، غري أن اال الرحب الذي صال 
باألصول، والفقه وعلوم املعقوالت واملنقوالت والتفسري، وهذا التطور امللحوظ يف امليدان ساهم 
فيه األتراك واألهايل على وجه سواء، حبيث بلغ عدد املساجد يف هذه الفترة مخسة مساجد كربى، 

حياء املدينة وبعضها يف غاية اإلتقان، كمسجد الباشا يف وسبعني مسجدا صغريا منتشرة عرب أ
    .1».وأظن أن صانعهما واحد «طرابلس،

اثين عشر مسجدا جامعا ) تعريف اخللف برجال السلف( ذكر منها احلفناوي يف كتابهولقد 
  :وأمهها

         ومسي أيضا جامع حسن باي بناه الباي حسن املعروف باسم : جامع سوق الغزل -
  .  م1736و م1713واملكنى بالشايب أيب كمية، الذي حكم قسنطينة بني سنيت ) قليان(
بين على أيام الدولة ) شارع العريب بن مهيدي حاليا(املوجود ببطحاء السويقة، : اجلامع الكبري -

  .م12ق/هـ6احلمادية بقسنطينة ق
  :جامع القصبة  -
  . جامع رحبة الصوف -
  .جامع ومدرسة سيدي األخضر -
- م1737بناه الباي حسن امللقب ببوحنك الذي حكم قسنطينة من سنة : اجلامع األخضر -

  .م1743م وذلك عام 1754
  .مسجد سيدي جليس -
  .مسجد سيدي مسلم احلرايري -
  .مسجد سيدي النقّاش برحبة اجلمال -
  .مسجد سيدي حممد بو عبد اهللا الشريف بباب اجلابية -
  .بالقرب من باب القنطرةمسجد أيب عبد اهللا الصفار  -
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كبريا داخل املدينة  توسعا عمرانيابالذكر أن مدينة قسنطينة عرفت على أيام صاحل باي  واجلدير
وخارجها، فقد شيد مسجد ومدرسة سيدي علي بن خملوف الكتاين يف سوق العصر حاليا، وذلك 

منازل حاشية الباي، وأقام بالقرب منهما بيوته اخلاصة وجبانبها شيدت دور و. م1775سنة 
  .وأنشئت احلدائق والبساتني واإلسطبالت واحلمامات العامة والدكاكني

غري أنه كان تصوفا مشوبا التصوف ساد اتمع القسنطيين جو من املساجد جانب هذه  وإىل 
. 1اعهبالدروشة والطُّرقية ومل يكن ذلك خافيا على أحد نظرا لتفشيه وانتشاره ولكثرة مريديه وأتب

إال أن قسنطينة كل مسجد فيها «لذلك ال يكاد خيلو مسجد أو جامع من ضريح شيخ ويل صاحل 
فيقال مسجد فالن .. من مساجد الصالة  إال وفيه شيخ ويل صاحل دفن يف املسجد ونسب إليه 

كسيدي أمحد بن عني الناس وسيدي أيب عبد اهللا الشريف، وسيدي عبد املؤمن وسيدي الرماح 
مفرج وسيدي عمر الوزان وسيدي عبد الكرمي العقون وسيدي عبد اللطيف وغريهم، ممن وسيدي 

ال حيصى عددا أفاض اهللا علينا من بركات مجيعهم ومن علينا وعلى من انتمى إلينا من الذُرية 
كما أن املدينة عجت بكثري من ، 2»...والقرابة واجلريان باألنوار والشفاعة والعطف منهم

كسيدي أيب القاسم الزواوي وحممد بن غرسة وزوجته فاطمة بنت خيشان، ورجال «الدراويش 
   .3»...الغيب، وكانت مجاعة من أهل وطننا على هذا الوصف

خيْف على الشيخ الورثيالين رغم كونه واحدا من أكثر الناس التماسا للربكة من هؤالء األولياء ومل 
يض عليهم من بركات مجيعهم وأن مين والصاحلني والدراويش الذين سأل اهللا إن يف

ما يتم يف املدينة آنذاك عن طريق التصوف واستماع ... باألنوار والشفاعة والعطف منهم...عليهم
البدع، لذلك نبه إىل خطر التجمعات اليت تقع بني الرجال والنساء يف أماكن خمتلفة ومقدسة، وهي 

، والحظ )وتدوم هذه التجمعات يومني فأكثر(ناكر يف حقيقتها سبيل للتوصل للزنا والفواحش وامل
أن ذلك يكثر يف زاوية  سيدي سعيد السفري والذي وصفه بسلطان العارفني، وقد زاره ومن معه 

  . 4وسأل اهللا عندهم حسن اخلامتة *من الصاحلني يف كدية عايت
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أجواء قسنطينة املشحونة فيحدثنا عن  عامل اخلرافة والغرائبيةمن الرحالة خيوض الورثيالين وكغريه 
من قبيل قصة سيدي حممد الغراب الرجل . باخلوارق واملغمورة بدخان خبور اخلرافة واخلياالت

املتصوف الورع املناوئ لألتراك والذي قتله صاحل باي، فاختلطت قصة إعدامه بالقصة الشعبية 
ه إىل غراب أسود ضخم واألسطورة اخليالية واليت ملخصها أن هذا الرجل عندما قتل حتولت جثت

يف ناحية  *اجلثة أقض مضجع الباي صاحل، وحىت يكفّر عن سوء تصرفه بىن له ضرحيا بقّبة بيضاء
سيدي حممد لغراب، بالقرية املعروفة حاليا بقرية صاحل باي، وأصبح مزارا للعائالت القسنطينية 

ريض بشراء ديك فيه مواصفات ، حيث يقوم أهل امل)النشرة (حىت يومنا هذا، وتسمى هذه الزيارة 
مث يذبح هذا الديك بالقرب من القبة ويطهى مث يطعم احلاضرون ) احلراز(يشترطها كاتب التمائم 

اتمعون املرددون لبعض األذكار والقائمون حبركات  تشبه إىل حد كبري حركات عيساوة 
ماء ساخن موجودة باملكان تعرف  ، مث يقوم املريض باالستحمام يف بركة)التهوال بتعبري العامة  (

  .بالربمة

الويل الصاحل سيدي علي بن خملوف الكتاين الذي جلأ إليه سكان املدينة عندما حاصرها أبو  وقصة
عنان املريين ـ وقد سبقت اإلشارة إليه ـ وقطع عنها ماء النهر وجعله جيري إىل ناحية أخرى 

   ...1ا عظيما فشق سد النهر على عادة جمراهوتضرروا من العطش، فدعا اهللا تعاىل فأرسل مطر
ويتحدث عن قصة تزوج امرأة مقطوعة األحباب من الود الصدوق واخللّ الفاروق سيدي أيب 
القاسم الزواوي، الذي كان منبوذا مطروحا جيتمع عليه الذباب من كثرة األوساخ، وكيف تبدلت 

  .حالته وصلح أمره معها
وم النجاح حممد بن عوشه وزوجته فاطمة بنت حنيشان، وقد ويتحدث عن ظاهر الصالح معل

  .شهد أمورا عظيمة وخوارق بينة أما الزوج فهو ممن يطّلع على الغيب
أن هذه الصور واملشاهدات اليت قدمها الرحالة الورثيالين تصور جو مدينة قسنطينة آنذاك  والواقع

املالكية واألحناف إىل صراعات دينية  والذي كان مشحونا باملتناقضات، من صراعات مذهبية بني
فلسفية بني متصوفة وأشعرية ومعتزلة، إىل طُرقية موغلة يف اإلحلاد والزندقة والفجور إىل أفالك من 

ولعل هذا اجلو املشحون باجلهل  ...2أقطاب الطرقية املنظَّمة ذات التقاليد كالرمحانية والشاذلية
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منشور (يف كتابه )هـ 1662 –هـ  1075( الفكون والضالل هو ما صوره الشيخ عبد الكرمي
متحسرا على جمتمعه القسنطيين الذي انتشر فيه الفساد )اهلداية يف كشف حال من ادعى الوالية

رأيت الزمان بأهله يعثر «والزندقة والنصب واالحتيال وتالشت فيه القيم واملبادئ حني ذكر 
جلهل قد أضلت وأسواق العلم قد كسدت،  وسفائن النجاة من أمواج البدع تتكسر وسحائب ا

فصار اجلاهل رئيسا والعامل يف مرتلة يدعى من أجلها خسيسا وصاحب أهل الطريقة قد أصبح 
  .    1»وروائح السلب والطرق من حويل عليه فائحة. وأعالم الزندقة على رأسه الئحة

ها حينا آخر، فالنازل عند ال خيفى أن بايات قسنطينة عملوا على اعالء مرتلة األعالم وامخاد
أمرهم، املتذهب مبذهبهم ينال عندهم احلضوة، كيف ال ومذهبهم احلنفية الذي وجد فيه الكثري 
من العلماء مرتعا استقطب عددا كبريا من أهل الدروشة والصوفية املمزوجة بالطرقية املتزندقة 

ه سياطا لسعت اجلسد القسنطيين ولعل هذا ما حدا بالشيخ الورثيالين إىل أن جيرد من لسانه وقلم
ولو أن الشيخ الورثيالين كما ذكر الدكتور   2...حىت أحالته أمساال كما ذكر الرحالة العبدي 

لزم املوضوعية مع نفسه ويف حق غريه ألدرك أن مثل هذا املزيج املتشابك هو «:عبد اهللا محادي 
أوالسخط ،ففي مدينة عريقة البعد حصيلة افرازات حضارية ،وال جمال فيه للغرابة أو الدهشة 

احلضاري كقسنطينة جيد فيها املرء إىل جانب الرجل الصاحل بروز املرايب واملشعوذ أو الزنديق 
امللحد ،وإىل جانب عامل اخلري ،ال بد من وجود راكب طريق الضاللة واإلفك ،وهذا من شيم 

  .3»املدن املتحضرة

دينة قسنطينة فيشري إىل امهال احلكومة التركية لذلك مب وضعية التعليمالورثيالين عن وحيدثنا 
وأما املدارس فيظهر أا كانت من اهتمام اخلاصة نظرا حلرص باياا على العناية  «:فيقول 

ال ختلو من العلم غري أن تدريسه فيها إمنا يكون يف بعض «ومع ذلك فهي .»بالقالع واحلصون 
ر األوقات فال ،فليس فيها العلم الغزير وال انعدامه رأسا األوقات كالشتاء وأول الربيع ،وأما سائ

،فليس يفقد دفعة واحدة وال يستمر كلية ،فوالا مل يشتغلوا ببناء املدارس ،وال بكثرة األوقاف 
  . 4»واألحباس ،ملا علمت أا ضيقة وملكها ليس كملك تونس
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امة اليت تتحدث عن مساجد قسنطينة وما يؤكد كالم الرحالة الورثيالين هذا ما جاء يف الوثيقة اهل
احلمد هللا، :((م وهذا نصها12 /1868،)R .A(يف عهد صاحل باي واليت وجدت يف الة اإلفريقية

وملا وقع التقصري من وكالء مساجد قسنطينة ومل يكن هلا اعتناء بشأن األوقاف،وفرط يف ذلك 
ائهم بشأا ومل يبحثوا عن ذلك وتعطل وضاع الكثري منها بغفلتهم عنها،وعدم اعتن طغاية التفري

إىل اخلراب ، وبلغ أمر  هأوقافها ،والبعض غلقت عليه األبواب وآل أمر عالبعض من املساجد بضيا
املريد ذي الرأي السديد سيدنا صاحل باي أيده اهللا تعاىل وأبقى  رذلك إىل العظم األسعد املنصو

ياء ما اندرس من املساجد واألوقاف وتوجه بكليته وجوده وأدام خرياته وجوده فأهلمه اهللا إىل إح
   1...))أعزه اهللا تعاىل إىل الكشف عن ذلك

أنه اجتمع بعدد منهم وبعدد من أئمة املساجد  قسنطينة يذكر الرحالة الورثيالين علماء مدينة وعن
ضريح ويل أو عامل يسمى  –كما سبقت اإلشارة –وقد الحظ أن مساجد قسنطينة يضم كل منها 

ومن علماء قسنطينة الذين سعد الورثيالين بلقاء كثرة منهم بلغوا أكثر من العشرين .املسجد بامسه 
سيدي حيىي تلميذ جدنا احلسني بن الشريف ،وأما سيدي أمحد الزين فتلميذ أيب ،ومثلهما «:

صالحا وعلما وحاال وورعا وفقها وفهما سيدي فرج وسيدي علي الزمويل وسيدي حيىي 
وأما العالمة عبد القادر الراشدي ...وسيدي خليفة الشاوي وسيدي أمحد العلمي اليعالوي 

فيخصه الورثيالين حبديث فيه الكثري من اإلجالل واإلعجاب ملا حازه من علم غزير وفقه وفري 
،فهو قاضي اجلماعة النحوي املتكلم األصويل املنطقي البياين املتحدث املفسر ،صاحب األحباث 

  . *ائد املنيفة سيدي عبد القادر الراشديالشريفة والفو

أن يسجل الصراع الشديد الذي كان بني الشيخ عبد القادر الراشدي وعلماء  ومل يفته
حيث اموه بالتجسيم بل ذهبوا إىل حد تكفريه ،وقد كان بدوره )طُلبة قسنطينة (قسنطينة 

  :كفّرهم ،فمن قوله فيهم
ـّربا عـــين املؤول أين       كافر   بالذي قضته العقولخ

  ماقضته العقول ليس من الدين      إمنا الدين ما قضته النقول
  شـرعوا هلم من الدين مامل        يأذن اهللا أو يقـله رسول
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تويف .الشرق اجلزائريالراشدي القسنطيين ،عالّمة حمقق وأصويل كالمي ينسب إىل الرواشداحدى مداشر  القادر عبد - *

  .أوائل العشرية الثانية من القرن الثاين عشر اهلجري 



  :إىل أن يقول 
  بعـد هـذا أفيه أخذ بكفر      بئسما نطقوا ويئس الرتول

سبب هذا اخلالف إمنا هو  وبعد اطالعه على حقيقة األمر وأساس اخلالف والصراع أوضح بأن
احلسد والبعض والتنافس على مناصب القضاء ،لذا بالغوا يف اامه وتضليله ،حماولني الفتك به لدى 

  .الباي ،ولكنه جنا وقد متكنوا من عزله من منصب القضاء بعد السعي والوشاية به 
منا هو حتامل عليه ،سببه وإ«:ولقد نصب الرحالة نفسه مدافعا عنه مبينا عوامل اخلالف فهو يقول 

احلسد والبغض والتنافس ،وإمنا رموه بذلك ملا علموا منه من كونه طويل اللسان عليهم بالقلم بل 
  .1...وقد نسبوا له كثرة الرشوة وغري ذلك ،مما ال يناسبه 

 ةاجلفاء    وال قوي ةوهذا ما حدا به إىل القول بأن مدينة قسنطينة ليست كثرية الصفاء وال بعيد
  !مع أا بلدة طيبة يستجليها الناظر  2»...الوفاء

إليه من مشاهدات الرحالة الورثيالين مبدينة قسنطينة على أيام األتراك هو أا بقدر ما  وما خنلص
صورت من تناقضات اجتماعية أثارت سخطه على املدينة بقدر ما فيها من شهادة على وجود 

ون غالبية بايات قسنطينة من أصول عربية جزائرية حركة فكرية وروحية ساعد على ظهورها ك
وينفي عن املدينة ما نسب إليها من ركود فكري ومجود وأن أمهية الرحلة الورثيالنية تتمركز يف .

البحث عن املعرفة العلمية ومالقاة الرجال وإلتماس الربكة من األولياء والرغبة يف التقدير واملكانة 
أضف إىل ذلك .الورثيالنية يشعر برغبةالورثيالين الصارخة يف التميز والقارئ للرحلة. االجتماعية

وهذه الربكات س منهم ذلك من األحياء واألموات أن التماسه الربكة يتجلى يف زيارته من يلتم
مث يصبح األثر متعديا إىل اآلخرين عن .تؤثّر بطرق خفية يف النجاح ويف الفشل الذي يلحق الرحالة

  !..ه بواسطة الدعاء بالرضا وعدمهطريق الرحالة نفس
  :  نتمدینة قسنطینة في رحلة محمد الخضربن الحس -  9

م،وهو كاتب بليغ  1873ولد حممد اخلضر بن احلسني بنفطة احدى قرى اجلريد التونسي سنة 
وهي حتت االستعمار الفرنسي،  رساهم يف احلركة الوطنية مث هاجر إىل املشرق وأقام بسوريا ومص

م ولقد توىل حتقيق 1904ته إىل اجلزائر لالطالع على احلالة العلمية للبالد وكان ذلك سنة قام برحل
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الدار –حياته وآثاره  –حممد اخلضر بن احلسني (هذه الرحلة ونشرها حممد املواعدة يف كتابه 
م 1976دمشق .ط) الرحالت(م ،والدكتور علي الرضا التونسي يف كتاب 1974التونسية للنشر 

  م1958رحالة سنة تويف ال
وقد وصل الرحالة مدينة .انطلقت الرحلة من سوق اهراس إىل تبسة مث عني البيضاء فقسنطينة 

وأول ما لفت نظره حني مقدمه إىل املدينة  ءقسنطينة بعد مسري ست ساعات من مدينة عني البيضا
اسالمية معدة  لتخريج مدرسة  ذه املدينة«:وآثارها القدمية واحلديثة فهو يذكر  معاملها الدينية

القضاة العدول ،وثالثة جوامع تقام فيها اجلمعة ، اجلامع الكبري،اجلامع األخضر ،واآلخر ويسمى 
ويف هذا اجلامع منرب من الرخام مرقوم فيه بيت من الشعر يتضمن اسم .جبامع سيدي الكتاين 

  :مؤسسه وتاريخ تأسيسه وهو 
  سبل اخلريات تارخيه رشد له  ∴بىن منربا بالعز والنصر صاحل    

 200: ر:جمموع حروفها حبساب اجلمل عند املغاربة يساوي) رشد(وهو من حبر الطويل ،وكلمة 

ه وبه مكتبة عمومية حتتوي على  1266ه  وأسس اجلامع األخضر سنة  1204=  4:د+ 1000:ش +
  .عدد من الكتب املطبوعة املتداولة 

ولقد التقينا بأشهر علمائها الشيخ محدان بن «:لرحالة يذكر ومن علماء قسنطينة الذين التقى م ا
وهو رجل عليه مسة أهل اخلري والصالح والعامل أمحد بن حلبيبات ) م1920/ 1856( لونيسي

ويصور                                                                                      1.»...
وملا حان وقت  «: تقدم باجلوامع ومدى اقبال القسنطينيني عليها فيقول لنا جانبا من الدروس اليت

فأخربت بأن  احنوها زمريستبقون من اجلامع والناس صالة رأيت مجاعة مستديرة يف جانب ال
ما ننسنح من :((للشيخ درسا يف التفسري فدنوت منه وأصغيت إليه فإذا هو يقرأ يف قوله تعاىل 

  .   سري اخلازنبتف106البقرة ...)) آية
ألف نسمة نصفهم من املسلمني وأربعة آالف من  55وعن سكان املدينة يذكر أن عددهم حنو 

  .  1اليهود والباقي من االفرنج

  : ن المھیريتمدینة قسنطینة في رحلة أحمد حس -10 
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أمحد حسني املهريي من مواليد مدينة سفاقس، درس بالزيتونة وكانت له مواقف نضالية من  
م وصادرا الرقابة االستعمارية سنة 1920) العصر اجلديد (أصدر جريدته املناضل .ستعمر امل

  . م1922م قام برحلته إىل اجلزائر سنة 1936م وأعاد اصدارها سنة 1924
وصل الرحالة إىل مدينة قسنطينة قادما إليها من عني البيضاء وأول جولة قام ا يف املدينة قادته إىل 

فرأينا ها يف غاية االتساع والتنظيم ،ووصفها باختصار أنه عندما «:خلريية االسالمية إدارةاجلمعيةا
يدخلها الزائر جيد مكتبا فسيحا مزدانا باألشجار، ودائرة جدرانه حماطة وموشاة باألزهار ،ويوجد 

قاعة فسيحة للعيادة الطبية، حيث اجلمعية تداوي على نفقتها وختتنت ) صالة(يف ذلك املكان 
يتامى جمانا ،وبداخل هذه القاعة قاعة أخرى الجراء العمليات واغالب اآلالت الطبية اليت اقتنتها ال

  1»..اجلمعية ،وقد تربع حكيمان فرنسيان احدمها اختصاصي ملرض العيون واآلخر يف اجلراحات 
لذي تنشط ويعيب الرحالة على هذه اجلمعية تقاعسها على نشر التعليم يف تلك الديار يف الوقت ا

فيه الربوستانتينية اجنليزية تتكفل بتعليم أهايل املسلمني  الفقراء وتكسوهم ،وتقوم جبميع لوازمهم 
وغرضها الوحيد من ذلك تنصرهم واخراجهم من الديانة االسالمية وال حول وال قوة إال باهللا 

.«2 . 

ة واد عميق جدا وخرير يوجد بقسنطين«اخلالد وقناطرها يذكر الرحالة أنه  وادي قسنطينةوعن 
عظيمة، احداها أمام  ثالث قناطرمياهه يسمع بشدة قوية وهو فاصل بني احملطة واملدينة وعليه 

والثالثة مرتفعة على رأسي جبلني متقابلني ∗)باردو (حمطة السكة احلديدية والثانية مبكان يسمى 
 العربات اليت مير عليها ومربوطة بالسالسل احلديدية بغاية اإلحكام حبيث أن الذي ينظر إىل

املسافرون من بعيد يراهم بصورة مصغرة جدا من كثرة االرتفاع الذي يظهر الكبري صغريا ،ومل أر 
  .1»قنطرة أعظم منها سوى قنطرة كوبري قصر النيل اليت بالقاهرة 
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ركز اليت ا إدارة البوسطة وم ∗∗)ال بروش ( ومن ساحات املدينة اليت وقف ا الرحالة ساحة 
ذه الساحة . *وا املسرح البلدي ، وقد شرعت احلكومة جبعل تذكار للحرب  الكربى ) الترام(

وهو عبارة عن عمود مستطيل بأعاله ديك من النحاس   األصفر ،وحول العمود أمساء اجلنود 
 وأما 2وهومل يقم بناؤه إىل اآلن(والضباط من سكان مدينة قسنطينة الذين ماتوا بصف القتال 

بناءات قسنطينة فهي بناءات عظيمة مرتفعة غاية االرتفاع ا من الزخرفة والنظافة والترتيبات 
  . مايدل على آثار حسنة ملؤسسيها، وا عدد كبري من السكان األوروبيني وطقسها يف غاية الربودة

 موكرالشيخ الورثيالين على أيام األتراك، ذولة قسنطينة خالف ما وصف الرحاوسكان مدينة 
  . 3وأخالق، فال يسعنا إال شكرهم جزيال عما القيناه منهم من احلفاوة وااللتفاف

  :مدینة قسنطینة في رحلة سعید أبي بكر التونسي - 11
كان مولعا منذ الصغر بالشعر ، أسهم .م مبكنني من الساحل التونسي 1899ولد سعيد أبو بكر سنة

، وله )تونس املصورة(م و1930سنة) العامل( يف حترير واصدار عدد من الصحف واالت منها
قام األديب الرحالة برحلته إىل اجلزائر .م1948تويف سنة الزاهراتو السعديات: ديوانان شعريان 

الرحلة يصرح األديب يف مقدمة  عوعن دواف.م واستقر مبدينة قسنطينة ملدة شهرين 1927سنة 
ن عن مدن اجلزائر ويذكرون أا آيلة إىل وصفه ومشاهداته أنه طاملا كان يسمع الناس يتكلمو

التفرنس ال حمالة وبعضهم يعمم وبعضهم اآلخر خيصص وحيتج ببقاء مدينة قسنطينة على حاهلا 
ولقد أصبحت من زمان بعيد أمحل بني جنيب قلبا حيب هاته املدينة اليت حافظت على مدنيتها «.

ارا واألطالع عليها إىل أن وجدت العربية وقاومت تيار التفرنس، وكنت أترصد الفرص لزي
التونسية واليت هي آخر نقطة يف بالدنا مما يلي )  غار الدماو( نفسي يف أول الشهر املنصرم يف بالد

  .3»...جارتنا العزيزة اجلزائر
وهو يف القطار يقدم لنا وبعيين شاعر لوحة فنية مجيلة ال ميكن أن تكون إال مدينة قسنطينة 

النافذة فاذا يب أبصر آالف من الفوانيس الكهربائية ترسل إلينا أشعتها الضئيلة وقربت من .....«:
من بعيد وهي طبقات كثرية مرتفعة بعضها على بعض بني البناءات املرتفعة الىت كانت تلوح إلينا 

                                                
. 
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عندما تنعكس عليها أشعة تلك الفوانيس فيتكون من جمموع ذلك إىل الرائي منظر مجيل يتمىن 
تلك هي املدينة اليت كنت أمسع الناس ...ال حيول عنه عينيه تلك هي مدينة قسنطينة  االنسان أن

  .1»...يتحدثون عنها واليت كنت مشتاقا لزيارا

واليت  نظافتهاما متيزت به املدينة وهو أهم وأول يوم خرج فيه صباحا إىل وسط املدينة لفت نظره 
  . 2ني الذين وقع انتخام انتخابا حرايعود الفضل فيها إىل أعضاء البلدية اجلزائري

بني أوروبية وعربية ال تزال على النمط القدمي ومل يدخل عليها أي تغيري ،فترى  كثرة املقاهيمث 
الناس فيها جالسني على حصري متسع يلوح عليه أنه مصنوع خصيصا إليهم وهم عاكفون على 

ة فلم أرهم يلعبوا إال يف املقاهي اإلفرجنية وهي الكارط(أما   *).الداما(لعب الدميينو ،ورمبا لعبوا 
ويعيب على املقاهي اإلفرجنية أن الكالب كانت تدخلها وتطول أعناقها إىل . نعمة نغبطهم عليها

فاختذا عادة وما «الطاوالت وكان اجلالسون ال يبخلون عليها بكل ما يستغنون عليه من السكر 
  .3»!أقبحها من عادة 

ضياع جانب مهم من الشبيبة يف الشوارع واألزقة وكثرة اللماعني «الرحالة هو وما أسف له 
يف ساحة باب الواد فال يكاد اإلنسان يصل إىل تلك البقعة حىت حييطوا به وهم يقولون ) الشياتة(
وكم يكون األسف شديدا عندما يراهم اإلنسان صغارا يف مقتبل العمر ).تسريجو(أو )نسرييلك(

  .4»اب، وهم حيملون ذلك الصندوق املشؤوم مع بشرة نقية ووجه صبوحويف زهرة الشب
إذ حيدثنا عنها حديثا عقد فيه مقارنة بينها وبني  املرأة القسنطينيةومل يغفل الرحالة احلديث عن 
ذلك كل ما لفت نظري من حياة الرجل القسنطيين ،أما املرأة «:املرأة يف مدينة املهدية التونسية

أشاهدها كامل املدة اليت قضيتها يف املدينة وذلك دليل على كل حال ،ميكننا أن  القسنطينية فلم
نعرف به أم يقدسون احلجاب أكثر منا ،ولذلك فإنه يصعب علي أن أصفها أو أصف لباسها إىل 
القراء ليتسىن هلم أن يقابلوا بينها وبني املرأة التونسية،غري أن الذي رأيته من الفتيات الصغريات 

  .» 2ولو أنه أكثر اهتماما وأقل نظافة **الشوارع شبيه جدا من لباس فتيات املهديةب
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واملدينة مجيلة مبناظرها الطبيعية املدهشة، «:ومجال طبيعتها الساحر يقول  وعن نظافة املدينة
ونظيفة يف داخلها ال يشوه وجهها إال مكان مالصق هلا من بعض جهاا عثرت عليه أثناء إحدى 

  ∗)... الرمبلي(يت، وسألت عنه أوالداً وجدم هناك فقالوا إنه مكان أطلق عليه اسم جتوال
هذا ما أمكنين أن أحكيه عن مدينة قسنطينة، ولعله أقل من مسعتها، وإذا «:وخيلص إىل القول 

 أردت أن أزيد عليه شيئا فهو أن أهلها يقدرون تونس وحيترمون التونسي، 

       .3».بار، ورمبا حسبوه أمريكيا فباعوا له األشياء بأضعاف أمثااوينظرون إليه بعني االعت

لقسنطينة متيزت أوصافهم ومشاهدام  بأن الرحالة العر وإليه يف اية هذا الفصل ه خنلصما و
  :امن اخلصائص أمهه ةجبمل

ل بلقاء الكتساب الفوائد والكما الترحال لديهم عالرحلة يف طلب العلم كانت يف مقدمة دواف-
 الرحالة العريب هلذلك كان املسجد أو اجلامع حمط رحاهلم وأول مقصد يؤم املشايخ ولقاء الرجال 
اجللوس إليهم  فالدين حىت حيظوا بشر تالسؤال عن أقطاب املعرفة ورجاال حني يلج املدينة مث

علماء  الذي راح يعدد لنا يف نشوة شأن الشيخ احلسني الورثيالين  واالغتراف من علومهم
كالشيخ  قسنطينة الذين حظي بشرف اجللوس معهم والتربك م بل والذود عن املضطهدين منهم

  ...العبدري الذي ساءه أال جيد من يعرف الشيخ ابن الفكّون  ،عبد القادر الراشدي،أ
  .العلم واألوقاف ركثريا ما ساءهم تقصري احلكّام يف رعاية أمو-
 اتمع القسنطيين من سلوكات التتماشى مع روح العقيدة كثريا ما ساءهم ما ألفوا عليه-

  . المتت للدين بصلة نمن السكا عيف أذهان الرعا توعادات وتقاليد وخرافات عشش
  . أمجع جلهم على مناعة املدينة وحصانة املوقع وشهامة السكان  -

  .اخلامت والسوار والعقد والنجمتباين وصفهم لوادي الرمال مابني -
  .وصفا متقاربا  اأبواب املدينة وأسوارها وجسوره وصفوا-

                                                                      . مقتضبا ال يتجاوز يف بعض األحيان السطر أو السطرين كان حديثهم يف باقي جوانب احلياة
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مل يأت الرحالة الغربيون وخاصة الفرنسيون منهم إىل بالدنا وهم جاهلون هلا أبدا، إم : تمھید
  ،وأحكام جاهزة مسبقة، وبثقافة توجه دون شك نظرم إليها رودون بأفكاأتوا وهم مز

  :انطلق هؤالء الرحالة يف كتابام عن اجلزائر من معطيات عدة أمههاوهلذا 
كوم تغلّبوا على اجلزائريني بالقوة، وكوم شعبا متحضرا حكم شعبا متخلفا، وكوم  •

احلتمية (ه املعطيات جمتمعة، قررت نوعا من وهذ. مسيحيني قبضوا على زمام شعب مسلم
عندهم وهي اليت حددت منهجهم الذي تطور مع الزمن كلما ازدادوا صلة باجلزائريني، ) التارخيية

  .ولعل تلك املعطيات هي اليت ال تزال تتحكم يف الكتابات الغربية عن اجلزائر
االهتمام باجلزائر لعل على رأسها  وما من شك يف أن هلؤالء الرحالة دوافع كثريةً دفعتهم إىل 

هذه احلضارة حتمل  تالرغبة يف التعرف على شعب عريب وقع يف قبضة احلضارة األوروبية، وكان
جاءت باملطبعة والصحيفة  دمعها إىل اجلزائر كل أدوات الغزو الفكري واالستالب احلضاري، فق

رامجة الذين خترجوا يف مدارس اللغات وباملستشرقني الذين يدعون معرفة اإلسالم وتارخيه ،وبالت
الشرقية األوروبية أو من الذين جاؤوا من الشام ومصر بعد أن ارتبطوا باحلضارة األوروبية عقب 

جورج غروي وجوين فرعون وغريمها ممن ذكرهم شارل فريو يف كتابه :محلة نابليون مثل 
-  1830 »العربية يف اجلزائر الدراسات «أو هنري ماسي يف كتابه  »اإلفريقي شمترمجو اجلي«

  .م1930
ن ال ميكن أن يتحققا إال جبمع اآلثار املكتوبة وغري املكتوبة يدافع السيطرة واالحتالل اللذ•

) الفرنسيون(ومتحيصها وتقييمها واستخالص النتائج منها، ومن أجل ذلك استعان الغربيون 
ي وابن املبارك عن تاريخ قسنطينة بوحي من باإلضافة إىل رحاليهم بالكتاب اجلزائريني كابن العنتر

وكذا ما كتبه حممد بن علي التلمساين من علماء وهران وتلمسان، وما    Boissonerبواسوين 
  .»جونار«ترمجه ونشره ابن أيب شنب واحلفناوي بتحريض من احلاكم 

رويب الديكاريت إذ أن اجلزائر وقع احتالهلا يف وقت بلغ فيه العقل األو:دافع الفضول العلمي •
درجة قصوى من اجلموح والتطفل على ميادين املعرفة مما حدا به أن خيترق اآلفاق حماوال اكتشاف 
أسرار احلياة وتذوق لذاا، والسيطرة على اهول واملخيف وهو الوقت نفسه الذي كان فيه 



ما يعرف بفكرة التمايز اليزال راكدا يغفو مما أتاح اال واسعا لربوز )العريب(العقل اجلزائري 
والتفاضل بني الشرق والغرب وأصبح هناك علماء يدعون إىل ضرورة متدين الشرق بواسطة الغرب 

  .ورأوا يف هذه املهمة رسالة حضارية ال بد من القيام ا والسعي لتحقيقها
تايل معرفة سر الدافع الديين حيث اهتموا بتاريخ اجلزائر أوال ملعرفة أسرار العهد العثماين وبال  •

  .اليت مكنته من الصمود إذ مل يتم احتالهلم اجلزائر إال بعد صراع مرير دام ثالثة قرونقوته 
ففي هذا اإلطار يقول الرحالة . أي أجدادهم الرومان –كما زعموا –البحث يف آثار أجدادهم •
رة رأينا ابن آوى وعندما دخلنا املغا«:يف طريقه إىل مدينة قسنطينة ) هاينريش فون ما لتسان(

وعاقبه على  امنها مسرعا وهو يعوي عواء كريها، فأطلق عليه رفيقي يف الرحلة عيارا ناري جخير
 .1»آلثار الشعب امللكي هتدنيس

 فلقد انطلق هؤالء الرحالة الغربيون على اختالف مشارم جيوبون البالد اجلزائرية الكتشا  
قبائل اجلزائرية والعالقات االقتصادية بينها، وكتب عن ال كاريتاجلزائر ومعرفة أهلها فكتب 

كما .  عن هلجات ونظم اجلزائريني هانوتو،كما كتب »أخبار اجلزائر«دي رونو كتابه بيلسي 
كتابات بعض الرحالة العرب  ناعتمد هؤالء الرحالة على املشاهدة،كما طعموا مشا هدام م

املعلومات  نزائر مــمبقاالت عن أخبار اجل R. Aمأل الة اإلفريقية  يالذ بيربيروجر لكفع
الىت مجعها عن رحالة مسلمني كرحلة العياشي، كما اعتمدوا على املصادر األهلية املكتوب منها 

 اإىل املغرب العريب متهيد لواملسموع ولعل أحسن مثال للرحالة األوروبيني الذين شدوا الرحا
 Bazin       لهــيشهد ضده شاهد من أه الذيشارل دوفوكو لدخول املستعر الفرنسي 

René  ـالتع(يعترب كتاب «:بقولهكتابا علميا يهتم باجلانب اجلغرايف ) غربـف على املر
  :ويؤكد يف نص آخر. »والعسكري والسياسي

طرف  نإن شارل دوفوكو كان جيمع ويوثق بعناية فائقة كل املعلومات اليت ميكن استعماهلا م «  
  . 2»لل األجتماعي أو املستعمرأو اجلندياجلغرايف أواحمل
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أي سنة  م1830 سنةمل يكتشف الرحالة الغربيون وخاصة الفرنسيون منهم مدينة قسنطينة بدء من 
هذا التاريخ ويف أكثر من  لاحتالل اجلزائر إذ أن الكثريين منهم كتب عن هذا احلصن اإلفريقي قب

غامضة مشوهة ذلك أا نتيجة ملا  يكنه الغريب صورة  ىعنها سو ممناسبة ومل تكن كتابات أكثره
  .بصورة عامة للشرقي من العداوة والتعصب الديين واالستعالء املبين على التفوق املادي

إذا تناولناها من حيث صدقها وأثر  ةهذه الكتابات ماوسعنا ذلك خاص رإننا لو حاولنا حص 
هلا عالقة  على األقل اليت ولطابع الثقايف أا تعند بعض الرحالت ذا تاملدينة فيها، لذلك توقف

بالواقع القسنطيين، واليت تناولت وصف املدينة والسكان وأمناط حيام ومالبسهم وعادام 
ببعض  اواألحياء السكنية والطبيعة واملناخ واختالف املناظر العربية عن الغربية مكتفي موأخالقه
أن يكون نظرة  نمكرورا  ال يعدو ع مد أكثرهالرحلية، ذلك أنين وجدت احلديث عن جالنماذ
  .ةمن كوة فريد ةأحادي

   Peyssonnelوبیسونیل   Désfontainesتن تدیفون امدینة قسنطینة كما وصفھـ  1
     (Voyages dans les régencesde Tunis et d’Alger )–تان برحلتهما قام هذان الرحال

الشمالية خدمة للعلوم  اك بغرض اكتشاف افريقيوذل يبأمر ملك -كما ورد يف مقدمة الكتاب 
 Louiche، وقام بإعادة حتريرها م1786 - م 1783الطبيعية، وكان ذلك مابني سنيت 

RenéDésfontaine .ىني جاء وصف مدينة قسنطينة يف اجلزء الثاين علـلة يف جزئـوالرح 
رض ـيكشف الغهله استهالال ـاست) 351صإىل  330صمن (امتداد اثنتني وعشرين صفحة 

ون شامال يالمس كل ـيك دوالوصف يكا 12القوات الفرنسية دمةـخ احلقيقي للرحلة وهو
وهي تقع على صخر شاسع، بعض قممه قسنطيِنة  جوانب احلياة باملدينة اليت يسميها العرب

 همبيااملرتفعة متتد إىل داخل املدينة وهذا اجلبل الصخري يستحم من الناحية الشرقية والشمالية 
 م1400 باملدينة تبلغ عوأعلى نقطة ارتفا. ةمن الناحية الغربية باليابس لوادي الرمال يف حني ينفص
اجلهة الغربية تتحدرالتربة حنو الشرق لتلتقي من  نوأسفل القصبة م. على مستوى سطح البحر

  .اجلهة اجلنوبية بسلسلة جبل شطّابة

                                                
 . 330مقدمة الوصف، ص - 1

2 - Desfontaines,Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger,librairie de guide,Paris 
1838,p1,2 

  .تعين السكان األصليني باملدينة كلمة العرب *



فيذكر أن اجلرف الذي يهوي فيه ) دي الرمال وا( داخلال وادي قسنطينةويتحدث الرحالة عن 
عليه  ، وال يوجد ممر يعرب 50و 40يشكّل خندقا عرضه ما بني ) هلَوى( ∗الوادي  ويسميه العرب

  .يبين يف اجلهة األقل ضيقا بالواد راملارة إال جس

ن ففيه يشكل الصخر ممرا مرتفعا حماذيا للقصبة متر عليه بعض الفاجرات م كاف شكارةوأما 
وطريق منحوت يف الصخر  دار الرخامالوادي حيث توجد  ةممر يرتل منه إىل ضف كالنساء، وهنا

  ..يعرب عليه دون خوف سهل كوهو مسلااز يسمى 

املتصل سيدي مسيد ومن اجلهة الشمالية وعلى مسافة طلقة مسدس يقابل املدينة مرتفع 
سطح املنصورة ، ومن  اية الشمال فيقابلهأما من ناح. بسلسلةالوشال حيث أقيمت مقربة اليهود

القصبة  اوكدية عايت املطلة على اجلزء السفلي من املدينة أماملسلّة مرتفعات  دالناحية اجلنوبية توج
وملن أراد أن يرى منظرا عاما .الشمال املسماة عقبة السمارة على كل األراضي املمتدة إىل لفتط

الذي  جباسةجهة بو مرزوق حيث التربة اجلبسية، فمن جبل  للمدينة فإن ذلك لن يتسىن له إال من
وأما سطح املنصورة فيحتوي على صخور . هو جزء من سلسلة شطّابة اجلبلية يستخرج اجلبس
  .كلسية تستخرج وتشوى بأفران وادي شعبة الرصاص

أو التل يتشكل حوض وادي الرمال ووادي )  بتسكني السني(السرى وباملنطقة املسماة 
 داروالقرية ومرزوق، ويلتقي وادي الرمال بالقرب من املدينة مبياه وادي بو مرزوق بني ب

ملتقى النهرين على جسر جماز الغنم  الذي ال يزال يسلك  ى، وميكن عبور  الوادي بأعلاألقواس
   .رغم الفيضانات الشتوية وذوبان الثلوج

ر حتت جسر سيدي راشد يسمى وصفه وادي الرمال الذي يشكل شالّال قبل أن مي ويتواصل
ويبلغ قرابة املائة الغرة ، وبعد أن يعرب اجلسر خيتفي حتت كهف طبيعي  يسمى  1شالّل الشوكة

عرضا، وبعض العرب يسمي داخل هذا الكهف  طوال ومابني اخلمسني والستني مترا مترا
  .رب القصيباتمع نمبالقرب  دار الرخاميسمى وجمرى النهر عبارة عن رخام أبيض  .الظليمات

وغري بعيد من خمرج الكهف يشكّل الوادي شالال آخرهو شرشارشكّابة ويوجد كهف آخر عند 
وهذا املكان ال قيمة له إال عند بعض هواة الرتول إىل أسفل الوادي قفزا . القصيباتاملمر يسمى 

                                                
 

1   - Desfontaines. Op.cit, pp332-334. 



غري بعيدة وعلى مسافة . من حجر إىل آخر الصطياد أمساك السلمون و األجنلس والسرطان البحري
  .1يف املنحدر يدير وادي الرمال عددا من الطواحني

املصادر املائية باملدينة يذكر الرحالة أن بوادي الرمال تتجمع روافد بعض الينابيع اليت تتحدر وعن 
عني   ومياه املسلّةاآلتية من هضبة نبع أم دياب و السبع عيونمن نواحي املدينة من قبيل 

اجز اجلرف نواحي سيدي راشد بالزاوية اجلنوبية الشمالية للمدينة وتصب املتحدرة من احلوالغدير
على الضفة اليمىن بني  عني اللوزات: يف الوادي من علو ثالثني مترا وروافد الرمال األخرى هي

  .واجلسر جماز الغنممعرب 

 الذي قام صاحل باي بتوجيهه عرب ونبع الصفصافعلى سطح املنصورة،  وينابيع سيدي مربوك
قنوات حتت األرض لريبطه و عني العرب الواقعة بأعلى سوق الغزل حبوض بالقرب من اجلسر، 

عني مث مياه . وذلك حىت يوفر على السكان عناء جلب املياه من أسفل الوادي عند باب اجلابية
وأسفل القصبة بأعماق الوادي على عمق مائيت –اآلنفة الذكر  –املتحدرة من مقربة اليهود  اليهود

متر تقريبا نبع ذو ماء معدين حار حتت كهف حنته الرومان قدميا يف الصخر وبه اآلن ضريح الويل 
الصاحل سيدي ميمون وهو املعروف إىل اليوم بعني سيدي ميمون، يرتل إليها حبوايل مخسة عشر 

وبأسفل هذا الكهف مسبح بيضوي الشكل بطول ستة عشر قدما وعمقه ثالثة أقدام تتجمع .قدما
  .  2املياه احملتوية على معدن احلديد، يستعملها الناس ملداواة أمراض املفاصل والتئام اجلروح به

يذكر الرحالة أنه صحي للغاية، وما تأتى من األمراض اليت سجلها فمرده إىل  مناخ قسنطينةوعن 
فقا دمويا وأما اهلواء فهو نقي ينعش الصدر ويعطي د. مبالغة الناس يف تناول الفواكه قبل نضجها

  .هائال

فيذكر أا أمجل نساء اجلزائر وأا تبدو حمافظة أكثر من غريها،  املرأة القسنطينيةويصف  
  .والرجال كذلك يبدون شديدي الغرية إىل حد املبالغة

يذكر أن جزًء  التجارة واملعامالت التجاريةويف وصف يظهر مهارة الرحالة وخربته يف ميدان 
ملك اخلواص ) عزلة(مجع ) العزل (اذية ملدينة قسنطينة واملعروفة باسم كبريا من األراضي احمل

والعرب الذين يزرعوا حيصلون على مخس املنتوج . والذين هم من كبار املوظفني يف الدولة
  ).اخلماسة(
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وبقسنطينة تقل األبقار يف حني تكثر األغنام، وحلم األبقار اخلايل من العظم الذي ال يأكله أهل 
صوردي أما حلم اخلروف ذي اإللية  12طينة إال يف فصل الربيع يباع األربعة عشر رطال منه بقسن

والذي يكثر تناوله يف فصل الشتاء فيباع ربع اخلروف بأربعة وعشرين صوردي، أما اخلروف 
صوردي وأما القمح فيباع  15و 12أما الدجاج فيباع الطائر مابني . كامال فيباع بأربعة فرنكات

  . 1ة فرنكات للكيسبعشر
وعن املخابز يذكر الرحالة أنه ال يوجد باملدينة خمابز شأا يف ذلك شأن باقي املدن اجلزائرية ذلك 
أن املرأة القسنطينية تقوم بتحضري األرغفة يف املرتل كما حتضر أشياء كثرية أخرى ويف أوقات 

اخلبز الذي حنضره أدىن شبه وهو  الطعام تشرف املرأة على إطعام احلاضرين وهذا الرغيف ال يشبه
يف  ىيطهى على صفائح ساخنة تنصب على األثايف وأحيانا حتضر النساء نوعا من اخلبز يؤخذ ليطه

  :ويبلغ عدد هذه األفران مبدينة قسنطينة مثانية عشر فرنا وهي. أفران شعبية
  فرن عبد الرمحان بن وطاف - فرن جنان البالط       -فرن الزيات        -
  فرن الشركة الوطنية -فرن باي اجلديد        –فرن باب اجلايب    -
  فرن الزالقة -فرن بلربج               - فرن سراج          -
  فرن بطحة سيدي الشيخ - فرن اجلبس              -فرن املوقف        -
  فرن دار اخلليل -فرن رحبة الصوف     -فرن الدريبة       -
  .2فرن الربعني شريف- فرن ابن حجار         -     فرن غدير    -

املدارة باملياه فيذكر أن باملدينة اثنني وعشرين طاحونة الطواحني ويتحدث الرحالة عن  
وهذه . عشر منها بالقرب من سيدي ميمون، واثنان بالقرب من سيدي إبراهيم وعشر برأس احلامة

  .الطواحني تشتغل على امتداد الفصول األربعة
إضافة إىل هذا العدد يوجد بداخل املدينة مخس طواحني واحدة برحبة الصوف واثنان حبومة و

وعن احلركة . 3ومبقدور الواحدة منها أن ترحي يوميا عشرة أكياس. اليهود واثنان بدار القايد
رفيني التجارية باملدينة يذكر الرحالة أن قسنطينة مدينة ثرية وهي جتمع عددا كبريا من التجار واحل
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2  - Desfontaines  . Op.cit , p , 339. 
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والصناعة، الرئيسية ا هي صناعة امللح بكل أنواعه واجلزمات واألحذية ولفافات األرجل ذات 
  .الطرز العريب

حلاء شجر (بالدباغة وكل شارع الشط ممتلئ بباعة اجللود الذين حيضروا باستخدام مادة تعرف 
سيا غري أن سر ثراء املدينة أشبه برائحة جلود رو ةوهي تعطي اجللود لونا أمحر، ورائح) الصنوبر

الذهب قبل  (ومبادلة السلع مع افريقيا حيث تأيت القوافل حمملة بالترب  .الفالحةاحلقيقي هو 
، وبعض العبيد الزنوج ، وبعض الزرايب وأغطية األسرة ومالءات النساء املصنوعة من )تصنيعه 

  .احلرير أو الصوف
بغال حممال  200و 150س قافلة تضم ما بني وبعد كل شهرين تتوجه من قسنطينة إىل تون

باملنتوجات الزراعية والصناعية اليت كان الباي قد باعها من قبل إىل احلامية الفرنسية بالقالة لتعود 
  .حمملة بالبضائع اليت اشتراها

وبعض احلدادين يقوم بصناعات حديدية من احلديد الذي مت شراؤه من تونس فيصنعون أدوات 
  . للخيول والبغال للحرث وصفائح

فيشري إىل أا  احلديث عن املرأة القسنطينية ليربز ما هلا من دور يف االقتصادويعود الرحالة إىل 
كما »سوق الغزل«تقوم وفق العادات والتقاليد ببعض احلرف املرتلية كغزل الصوف وبيعه يف 

  . 1تقوم بنسج األغطية الصوفية والربانس
  :لرحالة أن قسنطينة تشتمل على ثالث ساحات صغريةوعن ساحات قسنطينة يذكر ا 

  *رحبة الصوف_ 1     
  **رحبة اجلمال _ 2     
  الشارع أو سوق العصر _ 3     

وتعترب فترة حكم صاحل باي فترة سعيدة ذلك أنه قام باجنازات هامة للمدينة والسكان فقد قام  
وهذا الوايل نفسه هو الذي . املنازل اجلميلةببناء منطقة الشارع، فبىن ا فندقا ومقهى وعددا من 
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تعطل منذ  ي، الذم1793بىن جامع سيدي الكتاين وأعاد ترميم جسر باب القنطرة الروماين سنة 
ووفر هلذا املشروع مائة . مخسة قرون، فجلب له احلجارة من حصن املنصورة الروماين املتهدم

وأشرف على األشغال  Mahonبالتحديد من خبري وعامل فين استقدمهم من البالد األوروبية و
وهؤالء املهندسون هم الذين كانوا قد أمتوا بناء مسجد الباي  »بارتومليو لدوقا«املهندس االسباين 

مث تنقل إىل مدينة قسنطينة على أظهر  سطورةأما بقية مواد البناء فكانت تفرغ مبيناء  .بونةمبدينة 
  .1اجلمال
ضوع الذي ال يعدم أي وصف من أوصاف الرحالة عربا كانوا أم وهو املو مساجد قسنطينةوعن 

  :غربيني منه يذكر الرحالة أن بقسنطينة ثالثة عشر مسجدا رئيسيا هي 
  .                     *اجلامع الكبري –1
  جامع القصبة - 8جامع سيدي عبد الرمحان        – 2

  يدي عبد الراشد       جامع س-9 جامع سيدي عبد القادر         - 3        

  جامع باب القنطرة -10جامع إمساعيل                    -4        
  )بباب اجلابية(جامع سيدي بو عنابة-11جامع الباي                       -5
  )قرب القصبة(جامع سيدي بو الونابة - 12 جامع سيدي الكتاين             -6
  .جامع سيدي غازي أوقادي - 13جامع سوق الصوف             -7
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  :قسنطینة كما وصفھا ھاینریش فون مالتسن - 2
م خالل رحلته يف شرق البالد وجنوا 1862رحاله مبدينة قسنطينة سنة  هذا الرحالة األملاين حطّ
فبعد إقامته يف تبسة  ،وهو يف ثالثة أجزاء)ثالث سنوات يف مشال غريب افريقيا(ضمنها كتابه واليت
 تعرض هلا باحلديث يف اية  اجلزء الثاين من كتابه، توجه إىل قسنطينة ومنها انطلق إىل اليت

ويف رحلته الثانية زار األغواط واجللفة وعني ماضي وبعض مدن . ، فزار بسكرة وتوقرتءالصحرا
  .الساحل الغريب 

 نصفحة م 54كبري من كتابه فقد جاء الوصف على امتداد  زخص الرحالة مدينة قسنطينة حبي
، وعلى غري ما ألفناه عند الرحالة الغربيني، متيز وصفه حبرصه )69إىل ص15ص(اجلزء الثالث 

بعض النماذج البشرية  نصورة واضحة عن املدينة وعاداا وتقاليدها الشعبية وع الدائم على تقدمي
ا بشكل أو صادفها، دون أن يهمل رواية بعض الروايات واألساطري والقصص اليت تتصل  اليت

  .بآخر ويرويها أحيانا بطريقة فنية متميزة

فيها روح السخرية من احلكام الفرنسيني  سنلم وأصل تسميتها نشأة املدينة لبعد تقدميه حملة حو
أن يتظاهروا بأم يتبعون آثار الشعب  - ))األمة العظمى(( وهم أبناء  - باجلزائر الذين حيبون

انتهاك حرمة اآلثار  ينتقدهم أحيانا مببالغتهم يف السنوات األخرية يفالروماين سيد العامل القدمي، و
ووضعوا فيه عددا من املساجني ) المبيزيس( القدمية،وقد بلغ م األمر أم أقاموا سجنا فوق آثار

بأسلوب شاعري جمنح  امعرب املدينة وأهم معاملها عموقيشرع الرحالة يف وصف  ،1السياسيني
ابه الشديد ا، فهي لوحة طبيعية بديعة التعدهلا أي مدينة من املدن اليت اخليال عن مدى إعج

املدينة  يف اسبانيا  سوى مدينة طليطلة) أوروبا ، آسيا ،وأفريقيا(أجزاء العامل الثالثة  زارها يف
قسنطينة، وذلك بسب موقعها الصخري الذي حييط  ةالوحيدة اليت ميكنها أن تشكل ظال باهتا ملدين

  .هربه الن
 عإن وكر النسر اإلفريقي لتحمل تاجها احلجري يف عزة ومشوخ، وجالل وعظمة ووعيد وتدف«

، تبدو على جوانب املنحدرات ةبه يف الفضاء األزرق، فهناك كتل من الصخور الكلسية املرمد
ثالثة  لأما وادي الرمال فهو يغس...وحيدة كأجنيب ةكلها، وهناك كذلك صخرة جبارة منعزل
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ما يفعله ر طاخو بأسافل مدينة  واجلارفة على حن هأسافل هذا القصر الصخري مبياه من بجوان
  .طليطلة

 ااألعماق الرهيبة دومن قمن البيوت مما جيعلها تبدو معلقة فو دالسحيقة مباشرة عد ةوفوق اهلو
لطبيعي وعن حصانة املوقع يذكر أنه مادام اخلندق ا. خطر ، وكأا قصور اجلن اخليالية الفضائية

الذي حفره وادي الرمال يف أسافل املدينة كان يعوض أي نوع من التحصينات تركت ثالثة 
  .أسوار نجوانب من املدينة يف العصور القدمية بدو

 لالذي ميتد فوق هوة الرما) جسر باب القنطرة(اجلبار  اجلسر القدميوأهم آثار املدينة يف رأيه 
وهذا اجلسر يربط . تتوسط األرض يد إىل هذه اجلزيرة اليتالرهيبة، ويشكل املدخل الرئيسي الوح

ويأسف الرحالة غاية األسف ملا آلت إليه حال . القنطرة مباشرة قبل املنصورة املواجه له ببا
وجده عبارة عن كومة من األنقاض نتيجة االيار الذي حل به قبل فترة وجيزة وقد  ياجلسر الذ

السابقة لقسنطينة سنة  همل فخامته وعظمته القدمية عند زيارتكان قد متتع مبشاهدته وهو يف كا
  .م1853

 اوكان وقتذاك يتكون من ثالثة جسور يستند أحدها على اآلخر، وكان اجلسر األعلى مدعوم
، تعتمد بدورها على جسر متوسط حيمله قوسان، ويستند هذا اجلسر على ةبثالثة أقواس جبار

من طرف  م1790األصل وجدد بناؤه سنة  سرا رومانيا يفوكان اجلسر األعلى ج. جسر طبيعي
  .املنصورة العذبة هصاحل باي، وقد ربطت به ساقية تزود املدينة مبيا

بني  دخيلو حديث رحالة غريب منه، فهو الوحي الذي يعد حبق حتفة معمارية ال قصر البايويصف 
العمارة احلديثة  سه جديدا مطابقا ملقاييالذي بقي سليما ولعل سر ذلك كون ةاآلثار املعمارية العربي

  .مث سلم من عملية اهلدم اليت انتهجتها فرنسا يف اجلزائر نوم
، يقول *وخالفا ملا ذكره غريه من الرحالة األجانب حول ما يف القصر من بذخ معماري

وهو ال حيتوي على أشياء كثرية فاخرة، فالغرف القليلة اليت بنيت سقوفها على «:شلوصر
سلوب العريب، والفناء العريب الواسع اجلميل، الذي حتيط به األعمدة واألقواس وتتناثر فيه األ

  .1»أمراء املسلمني  تأشجار الربتقال، وتتوسطه نافورة رشاشة هي كل ما يذكّر ببهاء بي
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 هذه املدينة املوغلة يف ياخليال البليد، فف فوأطيا بعوامل اخلرافةولقسنطينة أجواؤها املمزوجة 
من دراويش وأولياء صاحلني وطُلْبة يتربك بأهدامهم، وزوايا وأضرحة يتمسح فالصمت واحملضور، 

. باحليوانات السامة بطوائف يدعي أفرادها القدرة على أكل النار واللع جبدراا وأستارها، إىل
ملا هي عليه يف وجدت هلا أتباعا كثريين يف هذه املدينة خالفا  اليت *عيساوةومن هذه الطوائف 

يف بيت عريب منخفض حيث اجتمع يف  معرض هلذه الطائفة أقي نحيدثنا الرحالة ع. العاصمة
) مت مت(وكانت أمامهم طنابري يطلقون عليها اسم . الثياب يوسطه حوايل مخسني شخصا مهلهل

ا الدعاء قيل له، وأثناء هذ ايدقون عليها بكل قوة ويغنون بأصوات حادة أغنية كانت دعاء مثلم
، وعندما بلغ هذا األسود حدا معينا من اهلوس، بدأ ميارس )دينية(قام زجني وأخذ يؤدي رقصة 

يف فمه، مث غرز سكينا يف عينه، وأكل الزجاج املكسور  األعابه اخلطرية، فأدخل أوال سفودا حممر
 ةم مخسة من الطائفالكبرية، وأخذ عقربا يف فمه، وأى وجبته بتناول ثعبان حي، مث قا واملسامري

املعكرونة إىل حد  هوأدوا رقصة دينية أعقبها أكل ثعبان حي مزقوه طوال على شكل خيوط تشب
  .بعيد

ويكشف الرحالة أباطيل عيساوة ومريديها بتعرفه إىل احلاج حممد أحد املنظمني إىل الطائفة بعد أن 
خناجر تغرز يف األجساد، فاحلداد  أغراه ببعض القطع الفضية، فال زجاج وال مسامري تؤكل، وال

وأما عادة أكل الثعابني فهي . الذي أعد معجزة اخلنجر حني جعل له لولبا يعيده إىل مقبضه وه
وكثريا ما . عادة قدمية عند بعض القبائل اإلفريقية، إم يعرفون كيف جيردون الثعابني من مسومها

 بقسنطينة، لذكر اإلسالم ال ةليد احمللييتعرض مالتسن وهو يتحدث عن بعض العادات والتقا
عند  للدفاع عنه فمثال اغريه من الرحالة األجانب عادة وإمن لليهاجم تعاليمه أو تأثرياته، كما يفع

وعلى هذا فاإلسالم مل يكن مصدرا  «:عليه بقوله  قوصفه العرض الذي قدمته طائفة عيساوة يعل
 االوثنيون الليبيون ولكنه ا اإلفريقية اليت كان ميارسههلذه الشعوذة، فهي تعود إىل عبادة الثعابني
حقيقته ال يعرف مثل هذه الطوائف، وهلذا السبب تتهم  انتقلت إىل دين حممد، ذلك أن اإلسالم يف

  .»1مجيع الطرق اإلخوانية تقريبا بالسحر والشعوذة

يف قسنطينة وقد  احضره حفلة زواج يهودية فوصومن عوامل اخلرافة والغرائبية ينتقل الرحالة إىل 
فتاة ال تتجاوز احلادية عشرة غري أا  ي، فقد كانت العروس وهةبالروعة والفخام لمتيزت كما قا
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وابتدأت مراسيم الزواج بقص شعر . اكانت تبدو مكتملة تقريبا، ترتدي لباسا خممليا نفيس
نبغي هلا أن حتمل شعرا اخلاص، وإمنا ي االعروس إذ ال جيوز لليهودية املتزوجة أن حتمل شعره

وأجلست العروس الصغرية يف وسط الغرفة، وكان شعرها . مستعارا أو تضع على رأسها غطاء
مث اقتربت منها قريباا الواحدة بعد . األسود مرسال يغطي يف روعة كتفيها الرائعني وثوا النفيس

عصابات خمملية  شعرها وضفرا، وأدارت حوهلا ناألخرى وأخذت كل واحدة منهن خصلة م
ملونة، مث حضر حاخام ضخم اجلثة، بليد املظهر، وقطع شعرها بقسوة ولكنه مجع بعناية وسلمت 

غطى رأس العروس بغطاء خمملي أسود  لكل قريبة الضفرية اليت ضفرا بنفسها لتبقى هلا ذكرى مث
 العريس وهو فىت حيث يقود،مثني، خيطت فوفه وريقات من ماس لتبدأ بعد هذا املراسيم احلقيقية

طويل القامة، حنيف اجلسم، عروسه إىل مظلة مثينة، وهناك أدخل احلاخام اخلامت يف أصبع العروس، 
وملا انتهيا من الشرب، رمى . من أحد الكأسني رمث أُحضر كأسان مذهبان فشرب العريسان اخلم

  . امت ارتباطهمالعريس الكأس على األرض وداسها وبذاك أصبحا زوجني، فكسر الكأس هو خا
  ...1أنواع من احللويات أكل منها بنهم كل احلاضرين توبعد انتهاء مراسيم الزواج أحضر

حيث سجل  رمضان رشهحتدث عنها الرحالة وتوقف عندها مطوال  الدينية اليت تاملناسبا ومن
 م1862من العادات والتقاليد املتبعة يف قسنطينة خالل هذا الشهر الذي قضاه فيها سنة  اكثري

فيصف مظاهره املختلفة ويذكر حىت خمتلف األطعمة اليت تقدم فيه، ألن التعرف عليها يف اعتقاده 
واجلدير بالذكر هو أن كثريا مما ذكر هذا . دخل يف إطار معرفة عادات الشعب وأعرافه وتقاليدهي

  .إال صورة راهنة ليخيل إلينا أن وصفه ال يعكس الرحالة ال يزال معروفا متبعا إىل يومنا هذا حىت
يف بداية حديثه يعرف الرحالة بالشهر مبينا الفرق بني صيام املسلمني وغريهم من أصحاب 
الديانات األخرى، فصيام املسلمني ال يقوم على االمتناع عن أكل اللحم فقط، مثلما هو األمر 

نهار، وهو نفس يعين إمساكهم عن كل املواد الغذائية طيلة ال اعند بعض املذاهب املسيحية إمن
الصوم الذي عرف اليهود صرامته يف القدمي، إال أنه كان عند اإلسرائيليني يقتصر على يوم واحد 

أما املسلمون فإن هلهم )). أم كيبور((فقط، وذلك يف السنة كلها، وهو صوم عيد الغفران أو 
حبسب الساعات، ويقسم املسلمون اليوم حبسب األوقات ال .. ثالثني يوما، أي شهر رمضان كله

أما . األول الذي يسبق الفجر مباشرة ويباح فيه األكل، مث يأيت الفجر بعده تفالسحور هو الوق
  .الصبح احلقيقي فهو وقت مدين ال ديين
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والذي ) م1862(السنة  كعن رؤية هالل رمضان تل ثويف كالم طريف فيه كثري من الغرابة يتحد
فنظرا إىل أن رؤية الشهود اهلالل قبل البدء بالصوم من املفروض أن يصادف تاريخ أول مارس، 

عميا، فإن  –قسنطينة  خاصة يف–كانت ضرورية، ومبا أن الشهود يف هذه املرة كانوا كلهم 
بقية العامل اإلسالمي كله، وال يتصور املرء أن أهل قسنطينة كانوا  نرمضان تأخر بيوم واحد ع

مناص من  يوم واحد كال، فاإلسالم ال تقصري فيه فال يريدون ذه الطريقة أن يقصروا عن صوم
ويف شهر رمضان تتكرم احلكومة الفرنسية بوضع طلقة  –جهال  –تعويض ذلك اليوم الذي فات 

مدفع حتت تصرف املسلمني، يتم بواسطتها األعالن عن انتهاء الصوم، ففي مساء كل يوم ينطلق 
اإلفطار  عكل، ويصف لنا مالتسن أجواء انتظار مدفصوت املدفع ليعلن للجياع أن هلم احلق يف األ

اليت شهدها فهؤالء عمال عربا وقبائل جمتمعون يف امليدان الرئيسي للمدينة ويف يد كل واحد منهم 
ذلك غليونه  لقطعة خبز أو برتقالة أو أي شيء آخر يصلح لألكل، وكان كثري منهم قد أعد قب

املسلم ال جيوز له أن يدخن بالنهار يف أيام رمضان وال ليشعله عندما حيل موعد اإلفطار ذلك أن 
بل حىت أن يشم زهرة، ويف النهاية تبدو هلم فوق القصبة سحابة ) الشمة(أن يستنشق السعوط 

يف إشباع بطوم من كل ما  نالصغرية اليت تسبق دوي الطلقة فينسون كل شيء ويغرقو نالدخا
ن الكسكسي كان الطعام الوحيد الذي مل يكن حلوا انتباه الرحالة هو أ تلذّ وطاب، وما لف

،فبقية األطعمة املختلفة من كعك وحلويات ذات أشكال خمتلفة كالزالبية والقطايف احملالة 
بالعسل والسكروالبقالوةاحملشوة باللوز والزبيب واملشلوش وهوعبارة عن قطع صغرية من الطحني 

يذرذر فوقها السكر وتوضع فوقها بعد ذلك قطع تشبه الشعريية تصنع بالعسل وتنقع يف الزيت و
  .1من البيض املسلوق، كلها حلوة اجتمع فيها أمران ال يستمرءان ،العسل والزيت

للمسلمني،  ةوال يعترب رمضان شهر الصيام فحسب، وإمنا هو شهر األفراح والسهرات أيضا بالنسب
حيل موعد العيد الصغري، وقد مسي وبعد شهر الصيام . فلياليه عامرة بالبهجة والسرور واملرح

األطفال، وعلى هذا األساس ميكن  دوالعيد الصغري هويف الغالب عي. كذلك يف مقابل العيد الكبري
ففي هذا اليوم تقدم لألطفال . مقارنته بعيد امليالد عند األملان، أو السنة اجلديدة عند الفرنسيني

و صورديان، ينفقوا أويشترون ا لعبا أمهها الفلوس، ويكفي عادة صوردي واحد أ اهداي
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 وأطفال العرب متواضعون ومهذبون يف. والصوردي أفضل هدية تقدم لألطفال يف العيد الصغري
  ..1الغالب، وميتازون ذا عن تلك املسوخ اليت يطلق عليها اسم األطفال الفرنسيون

  
  
  
                  M Charles Féraudمدینة قسنطینة كما وصفھا م شارل فیرو  - 3 

  .للجيش اإلفريقي يالرحالة الترمجان الرئيس
م ومما جاء يف وصفه املدينة وصفه 1877 ةقام هذا الرحالة الفرنسي برجلة إىل مدينة قسنطينة سن

، فهو يذكر أن من بني البناءات القيمة الفاخرة باجلزائر قصر قسنطينة )قصر الباي(قصر قسنطينة 
عمارة  لدى املهتمني بالقدمي وبالذكريات على تباين وجهات نظرهم يف اريالذي حيوز اهتماما كب

 قوليس ذلك لكونه ذا هيئة مهيبة أولكونه ذا تفاصيل نادرة وتناس. بالد املغرب ومشال افريقيا
  .باملقارنة بغريه من اإلقامات الفاخرة على أيام العهد التركي نمكتمل ولك

ة إنه اجلمال اجلزائري جمتمع، وبكلمة وجيزة إنه النموذج األمسى إنه يفضلها بأبعاده األنيقة الفخم
  املكتمل لفن العمارة 

بني جبلني شاخمني على مرتفع صخري وعر من كل  عيذكر الرحالة أا تق موقع املدينةوعن 
جتري ا املياه الساخنة من منبعها وهو يأيت من ) يعين بو مرزوق(مادوجهاته، وأودية وادي 

 نعية وادي الر مال الذي يأيت من اجلهة نفسها حيث يلتقيان على مرمى طلقيت بندقية ماجلنوب مب
مخسة  ضويف موقع اتصال الواديني تتشكل ساحة مائية غاية يف اجلمال وحوهلا قوسان بعر. املدينة

، بنيا من احلجارةاملصفولة بطريقة جيدة ال يزاالن فائمني إىل اوعشرين قدما وبسمك عشرين قدم
  . ليوما

قدم تقريبا وكان الرومان قد  ةعلى نبع مائي ساخن خيرج من عمق ثالمثائ فوبأسفل املدينة نق
وباألرجاء يتوزع عددمن . شكلوا حوضا مائيا مغطى بقبة مرتفعة تبدو دائما حديثة البناء
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مياه الرجل الصاحل سيدي ميمون «:يف قوله  Shawلعله الذي ذكره املؤرخ شو -. 1العمارات
  .»2ساخنةال

أن ذا  فريوالفصل السابق يذكر ويف وصف يذكرنا بوصف الرحالة العريب احلسن بن الوزان يف
يوجد عدد من السالحف حيظى باهتمام  ةباجلهة الشمالية الغربية للمدين هالنبع والنبع ااور ل

النسوة كل ربيع منذ عهد الرومان، وتذهب  شالدمهاء من الناس الذين يعتربوا أرواحا شريرة تعي
  .3للنذر وتقمن بإطعام هذه السالحف

  .ميكن القرب منها ثعدا الناحية اجلنوبية حي اواملدينة حماطة مبنخفضات وعرة وخميفة، م

يذكر الرحالة أن هلا ثالثة أبواب، بابان رئيسان يقعان على املضيق والثالث  أبواب املدينةوعن 
وأحد البابني الرئيسيني . ملضاعفة البناء يدخل إىل املدينةجبانب اجلسر ومن هذه األبواب الثالثة ا

  . الرخام األبيض  نقدمي جدا وركائزها م

يذكر أن املدينة كانت كثيفة السكان ومنازهلا سيئة البناء جزء منها مبين  السكانويف حديثه عن  
نة ضيقة جدا، وأزقة قسنطي. باآلجر واجلزء اآلخر من الطني، وهي معروشة بقرميد دائري الشكل

سيئة التخطيط، قذرة يف فصل الشتاء إذ البالط، الساحات والتعليم يثري أقل اإلهتمام مع أن هذه 
وبني احلجارة واألنقاض املتبقاة واليت من املفروض أا ..الفترة تعد حبق فتر ازدهار املدن األفريقية

  . كانت قصورا مجيلة غري أا تالشت
اجلهة الشمالية  نوبأعلى املدينة م. ما ذكرت تسند قباب بعض املعابدونقف على أقواس أربع غري 

وبباب هذا املكان القلعة مدفع . حماط ببناءات مجيلة بال حرس وال محاية وبقايا قصرمكان مسور 
مقاتل وجبواره قبعة ) جثة(قدمي بارتفاع عشرة أقدام شبيه بالذي بقصر تونس، وهناك أيضا 

ويشاهد املرء كمية كبرية ..ارعة الباب والقلعة من الداخل مملوءة باملنازل حديدية ملقاتان على ق
السابق   Désfontainesوصفويف و صف يلتقي فيه مع . من احلجارة املكتوبة خبط غري مقروء

من الرجال،  ريذكرأنه على اجلهة الغربية من القصر ممر تعرب عليه البغايا من النساء واألشرا
  4.ان ميكن للمرء أن حيلق منه يف الفضاء الرحبوهودون شك أمجل مك
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وقد قيل بأن الباي ألقى منه بإحدى بائعات اهلوى غري أن دخول اهلواء يف برنسها حال دون 
ويف هذا تأكيد على ظاهرة البغاء اليت كانت متفشية يف .هالكها مما اضطر الباي إىل إعادة إلقائها

  .لةاملدينة واليت أشار إليها كثري من الرحا
ويف جهة من جهات القصر يوجد عدد من خزانات املياه العتيقة غري أا يف حال جيدة، طول 

حبجارة غاية يف  هذه اخلزانات املائية يوجد حوض مائي مبين طالواحد مخسة وعشرون قدما ووس
  .اجلمال

  :الفرنسي  Saint Hypolytسانت ھیبولیت مدینة قسنطینة كما وصفھا 4
ة العسكري من املتحمسني لشن هجوم على قسنطينة قصد االستيالء عليها وهذا كان هذا الرحال

   ∗.م1832 مارسما يؤكه الوصف الذي حيمل إمضاءه بتاريخ 

عبارة عن مدخل تناول فيه اإلمكانيات العسكرية  6إىل ص 1من ص :مضمون الوصف 
  ) .م1837-1826احلاج أمحد باي (قسنطينة يواألساليب احلربية لبا

 ).7ص (حة واحدة خصصت للوصف الطبيعى العام لقسنطينةصف -

سبع صفحات تناول فيها احلديث عن املواصالت والطرق املزمع إنشاؤها بعد اخضاع  -
 .قسنطينة

 ).تسع صفحات( اإلستراتيجية اوصف عام ملدينة قسنطينة وذكر أماكنها احلصينة ونقاطه -

وهي عند العرب عاصمة ) سريتا(ا عند القدماء يستهل هيبوليت وصفه ملدينة قسنطينة فيذكر أ
 35اإلقليم أو البايلك الذي حيمل امسها، تقع على وادي الرمال خلف األطلس التلي على مسافة 

ألف نسمة  30 و 25 جنوب  غرب عنابة، ومن املفروض أنّ عدد سكاا يتراوح ما بني مرحلة
العهد  يف ذلك رالذي زار اجلزائشو زي اإلجنلي ةما يؤكده الرحال وعرب و حضر ويهود وه نم

أما قسنطينةعاصمة املقاطعة الشرقية فهي سريتا القدمية وتقع على وادي الرمل على «: هبقول
حبواىل مخسة وعشرين ألف نسمة، ومما ال شك  سكااميال من البحر، يقدر األهايل  40بعدحوايل 

املزايا  ا، وعليه كان حيق هلا أن حتظى جبميعفيه أن موقعها من أحسن املواقع اليت ميكن أن نتصوره
سكانية سببها اجلالية  ةفقد عرفت قسنطينة يف هذه الفترة كثاف. 1»لو كانت احلكومة عاقلة
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اليهودية اليت كانت تعيش يف أهم املدن وكان هؤالء اليهود يشتعلون ببعض الصنائع الدقيقة 
والفضة باإلضافة إىل الصرافة والدخان والعطارة والثمينة كاخلياطة والصياغة واختبار جودة الذهب 

والزنوج والسوافة والقبايل الذين  ةإىل املدينة خاصة منهم البساكر) الربانية(، و قدوم 1اوحنوه
قدموا للعمل ا خاصة وأا عرفت يف هذه الفترة نشاطا اقتصاديا وجتاريا كبريين يف باب الوادي 

يف أبيات *نطرة، وقد وصفهم الشاعر الشعيب بلقاسم احلدادورحبة الصوف وبايب اجلابية والق
  :نذكرمنها

   لْكَتا هنظْروا فيِهت واش**          تـْد   راَهي فَس
  ما بقَـات تسـمى بلْده

     لتخدد انبالع ريكْث نم**      تـرمـاعا هر  
ـَتهدى   كُلْ جنس جاَها ي

ترمعثْ     تبات        **كثري بكل خـوى لَغقْـوو  
  وختْلْطَت ورجعت كيف الدا

    ترمدوان تمزها انلْهواه**      ترداحو ليِِهدوالب  
ـَـتعدى   والقَـضاةْ علـيها ي

    تدعوطْ انهبالر اتاحنْش**     تكْنا سـِــيه   ف
ـَـذَاجيِي وهذاَك يغــدى                        وه

      اتشحي تلْ راَهايبالقـب**      ـاتا جـاوِية كُلْهوالش  
      فاَتاَألز وافَـة ذُوكوا     **والسادة زـزِيـنم ـَـىت   ح
       فْالَتاقَة حرة وشبارغال      **ما بـِني ليِـه   كثْراتجاَي
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لشيخ بلقاسم الرمحون احلداد من مواليد قسنطينة، عاش ومات فيها ،ولد يف عهد صاحل باي وملا كرب أصبح من كبار ا *

امتدت اشعاره إىل .احلنصالية ةالشعرالشعيب ،وملا كثر أعداؤه التجأ إىل جبال شطابة عند شيخ الزاوية  ،رئيس الطريق
  .تونس واملغرب 



      اتا الكُلْ باَثْبليِه نيعوا      **فاَزادريس اجثْـــلْ هم  
    اتعلَسَب اتاقْو زاَبنِي مب**    اَألماَّت اترع سمثْل اخلَو1م  

فهوكما يصف على شكل مدرج يرتفع يف الشمال الغريب عند سفوح  ةموقع املدينوأما عن   
رة الذي يفصله عنها ادام خانق عميق متعرج تسلكه مياه وادي الرمال، هذا الوادي جبل املنصو

احلنايا (الذي يرفده وادي بومرزوق اآليت من اجلهة الشرقية يف املكان املعروف بدار األقواس 
من  ءمن املصب وهذه اجلبال مع أا جردا فرسخا 8و7ويبلغ طول وادي بومرزوق ما بني )القدمية
ر إال أنه ميكن استغالل أراضيها يف الزراعة حىت أنه ميكن مقارنتها من حيث اخلصب األشجا

  .بأراضي برج الرياح املقابلة لقسنطينة
أحدمها شرقي يشرف على املدينة على بعد مرمى طلقة :ويقوم يف أعلى هضبة املنصورة نتوءان

أماالنتوء الثاين الواقع . ربوكبسيدي امل ةمدفع منها يوجد به ضريح من أضرحة املرابطني يعرف عاد
ومن هذين النتوءين ميكن . يف الشمال الغريب هلضبة املنصورة فيحمل اسم ضريح سيدي مسيد

وإىل الشمال الغريب من مدينة قسنطينة وعلى بعد ) تأكيد لرتعته االستعمارية .(أيضا قنبلة قسنطينة 
وتطل على اجلانب اآلخر للمدينة عايت كدية ألف متر من األسوار اليت حتيط ا توجد مرتفعات 

  .حيث تتناثر عليها بعض القبور 
وعن عدد أبواب املدينة الذي كثريا ما اختلفت فيه روايات الرحالة باختالف األزمنة والعصور، 

  :أنه ضمن سور قدمي يعلو ثالثني مترا ،توجد ثالثة أبواب هيبوليتيذكر 

  .تهي إليه طريق اجلزائرويعرف بالباب اجلديد وتن: الباب الغريب-

ويؤدي إىل اجلنوب وميكن أن يؤدي إىل طريق  *ويعرف بباب الوادي: الباب األوسط-2
  .اجلزائر عند مسلك متفرع منه 

  **ويدعى باب اجلابية فيتصل بوادي الرمال الباب الثالثبينما -3
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ة االتساع وعلى كدية عايت املواجهة للمدينة وأمام األبواب الثالثة توجد ضاحية قليل
إسطبالت الباي مع بعض املساكن  ايسكنها الصناع وتقام فيها األسواق ،وعلى مسافة منه

  .املتفرقة،وجبوارها بعض األضرحة والبساتني احملاطة بالسياجات واألسوار الصغرية
زت أما باقي حتصينات قسنطينة فتتكون من أسوار قدمية بالية تستند إليها املنازل ،وإن كثريا ما جتاو

هذه املنازل يف علوها تلك األسوار املستندة عليها، على أن تلك األسوار املنخفضة تشكل وسيلة 
ألا مقامة على حافة الصخرة وحيف ا اجلزء األكرب من اجلرف املشرف على جمرى  ةدفاع ممتاز

  .وادي الرمال السحيق 
لة جسر مقام على الوادي ،يصل قبا∗ *يعرف بباب القنطرة عويوجد حبافة جبل املنصورة باب راب

  .الذي يفصل قسنطينة عن جبل املنصورة )اخلانق(بني حافيت الفالق 
إليه الطرق اآلتية من اجلهات الساحلية والشرقية  يهذا حمصن بستة مدافع، وتنته وباب القنطرة

يئة إلقليم قسنطينة، وجبانب باب القنطرة تأخذ أسوار املدينة شكل منعرجات، وهي يف حالة س
  .وميكن الوصول منها إىل أعماق اخلانق الذي يسلكه وادي الرمال

  

يذكر أا توجد يف الزاوية البارزة للمثلث الذي تشكله األسوار بني باب ∗القصبةويف حديثه عن 
القنطرة والباب اجلديد فوق الصخور املطلة على اجلزء األكرب من املدينة على ارتفاع مائة متر فوق 

وهذه القصبة عبارة عن بناء يف شكل . 2أعماق الوادي يف احندار رأسي سحيق جرف يشرف على
  .قلعة صغرية حمصنة بثمانية مدافع وهي تستعمل مبثابة ثكنة للحامية

ساحر الرحال وفاتن اجلوال الذي يأخذ منبعه على مسافة مخسة  وادي الرمالوالينسى الرحالة 
ة فصول السنة كلها وال يتعذر عبوره إال يف فترات أيام سريا من قسنطينة فيمكن اجتيازه طيل

سقوط األمطار الغزيرة إذ يبلغ ارتفاع مياهه حينئذ أربعة أقدام يف حني ال يزيد عمقه عادة عن قدم 
  .أو قدمني فقط
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وعلى حافة وادي الرمال اليسرى عند مشارف مدينة قسنطينة توجد سهول زراعية حيف ا جبل 
  .سرىاملنصورة من اجلهة الي

هذا ويشكل وادي الرمال عند بلوغه باب اجلابية شالال من املياه يشرف على جتويف أرضي 
هو عبارة عن خندق  يتنحدر إليه مياه الوادي لتظهر بعد ذلك من جديد وسط الفالق العميق، الذ

 على هائل حياذي امتداد أسوار املدينة حىت حصن القصبة وهو بذلك يلف بأكثر من نصف املدينة،
أن عمقه ال يزيد عن مخسني مترا وعرضه ال يتجاوز تسعني مترا ما بني بايب اجلابية و القنطرة، 

  .على أنه يزداد يف االتساع بعد ذلك عندما يقترب من حصن القصبة
ويف وصف مطابق ملا ورد يف وصف ديسفونتني السابق يذكر أنّ هناك شالال آخر يعترض وادي 

يف أسفل املدينة تعلوه بعض مطاحن احلبوب وتنتشر عند حافته  الرمال عند خمرجه من اخلانق
  .اليسرى البساتني ،بينما احلافة اليمىن يشرف عليها جبل املنصورة

ويف أعلى الصخور املقامة عليها املدينة يقوم حصن القصبة ومنها يشرف على الباب وباب القنطرة 
واجلابية حيث ينمو نبات الصبار ويصبح من  أما باقي الصخور فيقل ارتفاعها ما بني بايب القنطرة

  .املمكن اجتيازه
ميكن الوصول إىل الصخور الواقعة ما بني بايب اجلابية   Remports وبرغم األسوار احلاجزة

اليت تلقى من أعلى األسوار جبوار سيدي  توالوادي، فهي قليلة االرتفاع لوجود األنقاض والنفايا
  .ميمون 
عديدة التستحق  ةيذكر أن باملدينة ساحات عمومي  اوارعهساحات قسنطينة وشوعن 

  .الذكرذكرها لضيق مساحاا باستثناء ساحة واحدة فقط  تقع بالقرب من باب القنطرة
أما الشوارع فهي ضيقة ومتعرجة واملساجد مجيلة ومزينة بالرخام اجليد والثكنات الكبرية، 

ب العينية ،ورغم أن خزينة الباي وثروات واألسواق رحبة واملخازن ضخمة حتتفظ ا الضرائ
  .سكان املدينة يفترض أا ضئيلة إال أا تقيهم شر الكوارث اليت تدبر ضدهم 

الواقع وسط املدينة تتوسطه شجرة السرو الضخمة اليت هي مبثابة سارية للعلَم  ∗قصر البايوهناك 
  .وهو يتميز بقرميده األخضر وبيوته الكبرية املتصلة ببعضها
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ومما يذكر أن منابع املياه بقسنطينة منعدمة وال يوجد داخلها إال قليل من صهاريج املياه، :املياه
وهلذا يتزود السكان باملاء من الوادي الذي ميكن الوصول إليه خارج أسوار باب اجلابية بواسطة 

الراجح أن كما أنه من .ممر على أن هناك جماري وعيون متوفرة يف اجلهات القريبة من قسنطينة 
كميات من احلبوب وكثري من األصواف والزيوت مع مقادير من التني متوفرة بقسنطينة ،مع أنه ال 

ألن العديد منها يقع على ضفة وادي الرمال عند خروجه من  *يوجد داخل األسوار مطاحن للقمح
عل أما ما خيص حطب التسخني، وال سيما خشب البناء فهو نادر جدا وهذا ما ج.قسنطينة 

وأما ما خيص العتاد فإن الباي أمحد مل يعد يتلقى ما . السكان يستعملون الفحم يف أغراضهم
حيتاجه من البارود من الداي بعد االستالء على اجلزائر ،وهلذا أصبح يصنعه يف مدينة قسنطينة من 

  1.ملح البارود املتوفر باملغاور القريبة من املدينة
تقي يف نقاط تقاطع عدة مع ما جاء من وصف يف واملالحظ على هذا الوصف أنه يل

  .الرحالت السابقة حىت لكأننا به له سابق اطالع على ما كتبه الرحالة قبله ويف أزمنة متفاوتتة
  :ن شلوصراأللماني تقسنطینة كما وصفھا فندل - 5

أشهر إىل أن م وبقي يف العاصمة بضعة 1813جويلية سنة  هذا األملاين إىل اجلزائر من فرنسا يف أحبر
عدة مرات إىل أن استقر به املقام يف مدينة  عوقع مع عدد من رفاقه يف أيدي املقاومة اجلزائرية وبي

  .قسنطية فعاش يف قصر أمحد باي  مملوكا  من مماليكه ما يقرب من مخس سنوات

 )م 1837-1832( قسنطينة أيام أمحد بايعاد إىل بالده بعد احتالل قسنطينة، وأصدر كتابه 
  ).رحالت  يف الربازيل واجلزائر ( م الذي مساه يف األصل1839سنة

ذكر شلوصر يف مقدمة كتابه  أنه عاش يف اجلزائر كواحد من أبنائها ولذلك سيقدم صورة أمينة 
  2.عن حياة سكاا وعن أخالقهم وعادام وتقاليدهم

صف تؤكده الرحالة وهو و- يسود ها من األوساخاستهل شلوصر وصفه املدينة باحلديث عما 
قسنطينة  نفهو يذكر أ مثلما أكّده رحالة غريها،–م ،كما سنرى الحقا 1931مدام دوفولري سنة 

الذي أطلقه عليها العرب، فلم تكن األوساخ قبل ) املزبلة( يف ذلك الوقت تستحق عن جدارة اسم
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أغلب األحيان يف جميئنا تترك يف الشوارع فحسب ، وإمنا كانت جثث احليوانات تلقى أيضا يف 
ويتحدث عن . 1)وكأين به يريد أن ينب فضل األورويب يف هذا اجلانب(األزقة فتسبب روائح وبيِئَة 

إال أن سكان املدينة ...«يغطي على سابقه ، ايف الدفاع عن مدينتهم  حديث ةقسنطين شهامة أهل
حد كبري ، ولو بلغ عدد  إىل كانوا من الطبقة الفقرية لذلك كانوا متعصبني ومعادين للفرنسيني

مليون رجل ، فإم كانوا سيبذلون أقصى جهدهم للحفاظ على املدينة ، وكانوا يفضلون  شاجلي
املوت على تسليم أنفسهم للفرنسيني ن وكانوا قد أقسموا يف املساجد كلها بأم على استعداد 

  2».خلنق نسائم وأطفاهلم مث البحث عن املوت يف حراب الفرنسيني 

واديها الكبري، فيذكر  ااحلصني للمدينة وكذ املوقع الصخريتقل الرحالة بعد ذلك إىل وصف ين
أن قسنطينة كما يسميها التركي وقسمطينة كما يدعوها العريب تقع فوق صخور وعرة حتيط 

قدما تقريبا وعمقه ثالثة أقدام يسميه األهايل 150بثالثة أرباعها، ويف سفحها جيري ر بعرض  
ادي الكبري، وهو يأيت من اجلنوب الشرقي ويتصل على مسافة ربع ساعة من املدينة بوادي الو
كما يسميه العرب ووادي الربميل كما حيلو للقبائل أن يسموه والذي يتجه عند زاوية  لالرم

ة مث املدينة بني صخور عظيم ناملدينة اجلنوبية حنو الشرق ليمر باجلهة اجلنوبية والشرقية والشمالية م
  3.يأخذ طريقه يف الشمال الغريب من املدينة

  :أن هلا أربعة أبواب هي  رويصف أبواب املدينة فيذك

يف الشرق،يؤدي إليه جسر حجري قوي يقوم فوف ثالثة أقواس ، أما  عويقباب القنطرة-
األبواب الثالثة األخرى فتقع يف اجلنوب الغريب يف صف واحد يبعد الواحد عن اآلخر حبوايل 

 م1836سنةالذي أطلق عليه القسنطينيون منذ  باب الرحبةشرين خطوة  ففي الناحية الغربية يقع ع
ويدخل الوادي منه ، مث باب الوسط الذي هو  باب اجلابية.اسم الباب اجلديد ملا حلقه من جتديد 

لى وطرق قسنطينة رديئة بسبب الرمال العميقة ، واملدينة حمصنة بأربعة حصون وأع.باب الوادي
بعد ألف خطوة   ىفسيصل أوال عل ةنقطة فيها هي القصبة ، وإذا دخل املرء املدينة من باب القنطر

 م1836إىل رحبة قطرها ستون خطوة ، توجد عن ميينها وفوقها قليال صخرة أقيم أقيم فوقها سنة 
 اليت الشارع حنو الشمال يف اجتاه باب القصبة دحصن حيتوي على مدفعني،ومن هذه الرحبة يصع
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تقع إىل الشرق منه مبسافة قصرية ،ويف وسط هذا الشارع يقع سوق السالح ويدعى سوق العصر 
أيضاعن يساره ثالثة شوارع ، األول يفضي إىل باب املاء فيؤدي أوال إىل سوق الغزل ،مث إىل 

يسار سوق  والثاين مير عرب الرحبة املذكورة إىل.قرب دار الباي القدمية  روسط الشارع واملدينة ومي
باب اجلابية  ووالثالث ميتد من الرحبة على امتداد سور املدينة حن. العصر ،مث يتجه حنو باب اجلابية 

.  
سوق اخلبز، سوق القمح، سوق العسل، سوق :أمهها  األسواقوينتشر بقسنطينة عدد من 

كني وإىل جانب سوق القمح مباشرة يوجد عدد من دكا. سوق اجللد) الربادعية(السراجني 
من احلمامات  عدد كبري ااملسلمني، وكذ ناحلدادين وحوانيت األقمشة اليت ميلكها اليهود والعطاري

ومن أشهر شوارع مدينةقسنطينة شارع اليهود وفيه يسكن صائغو الذهب . العامة واملقاهي
والفضة من اليهود، وهذا الشارع املمتد حىت باب القنطرة حيتوي على بيوت أثرياء 

  )بالشارع ماملكان املعروف اليو(1.اليهود

فيذكر أنه يف  عن اليهود ثيتحداألجانب  مدى تباين وجهات نظر الرحالة ويف وصف يكشف
االحتفاالت فعليه أن  مالدينية للمدينة كاملولد النبوي الشريف، إذا مر يهودي أو يهودية أما داألعيا

 قسنطينة، فكان اليهودي يعامل معاملة وكان اليهود بصفة عامة حمتقرين يف..ينـزع حذاءه ويغين
العبيد فإذا احتاج الباي إىل املال فإنه يطلبه من اليهود،وإذا كان ألحد  عمل ال يليق به فإنه يأخذه 

التعفن لطول املسافة  اليهودي ليقوم به وإذا وصلت الرؤوس املقطوعة  مثال إل املدينة وأصا
ؤخذون من بيوا يف املدينة مث الرحبةوشدة احلر فإن اليهود ي 2...م ودكاكينهم ليطوفوا   
القصبة ، فالباب قدمي تسنده أربعة أعمدة ويوجد فوقه  بوشبيه ذا الوصف ماجاء يف وصفه لبا

كما  - ال يعلم إن كان العظم حقيقة أم ال نضلع وعظم مرتوع من ركبة إنسان وحىت وإن كا
  ألما كانا عاليني، - ذكر

به أوكاد  غري أن ماتفرديكاد يكون مكرورا لدى الرحالني الغربيني،  اوصف قصر البايويصف 
تربط بينها طرق، وأقيمت  هو وصفه حلدائق القصر الثالث املربعة ،املفصولة عن بعضها واليت

جمار مائية  ةخارج القصر بواسط نلريها وحيمل إليها املاء على البغال م نجبدرا ةحوهلا آبار حماط
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من  م1835سنةا حوض قطره عشرة أقدام وهو مصنوع من قطعة من املرمر جلبت ويف إحداه
  .صغرية  ةوحيتوي احلوض على فوار. تونس

وفيه  *1ةقدما وله أعمدة مرمرية مجيل12- 8وحييط باحلدائق رصيف من املرمر يتراوح عرضه مابني 
  2..أبواب تؤدي من مجيع اجلهات إىل القصر

ظل التقاليد والعادات املستمدة  يف-وما تلقاه من سوء معاملة  نيةاملرأة القسنطيويف حديث عن 
النقاب يرتع عن  نتلك املتزوجة اليت تسري يف طريق الغواية فإ ةخاص ،- من الشريعة اإلسالمية

يلقى ا من فوق الصخور على ارتفاع  وجهها ويطاف ا يف املدينة عدة مرات مرسلة الشعر مث
  .ا أن جيمعوا عظامها املكسورة ويدفنوهاستمائة قدم، ومن حق أقار

الذي زار الشرق اجلزائري سنة موسكاو بوكلريما أورده الرحالة األمري  وشبيه ذا الوصف
فقد الحظ أن الشريعة اإلسالمية متنع املرأة من الظهور . م أي تزامنا مع تواجد شلوصر هناك1835

ما كانت تظهر أمامهم  ارياف، فاملرأة الريفية كثريسافرة، وهذا املنع مطبق حرفيا يف املدن دون األ
مث يبدي اندهاشه عندما علم أن فتاة قريبة لشيخ الدوار كانت خليلة ...سافرة بدون أية خشية 

لضابط فرنسي وجد طريقه لكسب ود أبيها لذلك كان كثريا ما يقضي معها الليايل يف ظالم 
لعالقة مبأساة ألن القبيلة علمت باألمر، فحكم بالعقاب ، وانتهت هذه اةاخليمة أويف الغابة القريب

، أما عاشقها فقد سجنه اجلنرال عندما ةووضع السم للفتاة املسكين) املأجور(الشديد على الوالد 
  .3علم باألمر

، فقد م1766،1791قبلهما أي بني سنيت تيدنا وكذا الوصف الذي ذكره األسري الرحالة 
وقت الجيعل هناك  يشتغل يف الطاحونة ااورة للسرايامع امرأة يف أن  الباي وجد مسيحيا رذك

جماال للشك يف أنه غري مذنب فلم يتمكن من إمساك غضبه وحكم عليه بالتعليق من رجليه يف 
   4..فعل باملرأة  كباب السجن وكذال

مراء فيها هي أن ، فإن احلقيقة اليت ال القسنطينيةولئن كان هذا الكالم يعري حقيقة معاناة املرأة 
. لعبت دورا أساسيا يف شىت مناحي احلياة يف الريف كانت أم يف املدينةمن النساء القسنطينيات من 
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من أعمال الرجل كاحلرث والسقي  افاملرأة الريفية كانت تقوم مبعظم األعمال اليت هي غالب
. شترك يف احلروبومن جهة أخرى كانت ت ،بأعمال املرتل موكانت بالطبع تريب األوالد وتقو

على خالف املرأة الريفية ال خترج إال حمجبة فإن ذلك مل يقلل من دورها  ةوإذا كانت املرأة املدني
أن املرء ينتقل فيه حافيا، وكانت تعتين  االجتماعي، فبيتها كان يضرب به املثل يف النظافة حىت

ومل تكن . فة والذوق واجلمالكان الطفل احلضري يضرب به املثل يف النظا بتربية األطفال حىت
أولئك الاليت تزوجن من الزعماء وأصحاب القرار، فلقد  ةعن احلياة السياسية خاص ةاملرأة بعيد

من أسرة بوعكاز و تزوج احلاج أمحد باي  م1756-هـ 1170(تزوج أمحد القلي باي قسنطينة 
  . 1من أسرة املقراين، وقد كانت زوجة حسن باشا وراء مقتل صاحل باي

يف اتمع القسنطيين واليت أعجب ا الرحالة أميا اعجاب طريقة  ةومن العادات والتقاليد السائد
 -وقد أشار إليها الشيخ احلسني الورثيالين من قبل–بني املتخاصمني  الفصل يف اخلصومات

ه إىل فالصرامة الشرعية من أمحد باي جتعل القسنطيين حيترس ما أمكنه االحتراس من أن ترفع قضيت
القضاء، فإذا وقعت معركة كالمية أو وقع عراك أو خصام، فإن أول القادمني حياول الفصل يف 

هل أنتم يهود أومسيحيون حىت : قضية املتنازعني وإعادة األمور إىل نصاا وخياطبهم عادة بقوله
فّار وحنن لعنة اهللا على الك:فيما بينكم؟ ويكون جوام يف العادة ايتعذّر عليكم أن تتصاحلو

وهذه فضيلة نتمىن أن «:ويعلّق على هذا التصرف بقوله . الرتاع يوبذلك ينته..مسلمون وإخوة
  .2»..تعمل ا أوروبا املسيحية 

ورد ذكر بعضها يف الفصل  املنتشرة بكثرة يف اتمع القسنطيين واليت املعتقدات اخلرافيةوعن 
يخ احلسني الورثيالين، االعتقاد يف املرابطني وصف احلسن بن الوزان والش الثاين من البحث يف

املسجديون الذين يعرفون القراءة والكتابة ويعلّمون األطفال، : والدراويش الذين يصنفهم صنفني
  .والدراويش الذين ينطلقون يف كل مكان وكل زمان وكيفما كانت األحوال اجلوية

لذلك أصحاب كرامات، فتستشريهم  باهللا وأم ةهلم صل نأن العوام يعتقدون أ رويذكر شلوص
والذي أشار إليه  م1834سنةالوباء األصفر بقسنطينة  روحني انتش. النساء يف أمر اإلجناب والزواج

مجيع املساجد، وحاول  ، توقّف الوباء بالصالة يف1وأمحد باي يف مذكراته 3يصاحل بن حممد العنتر
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الوباء ما هو يف احلقيقة  انطينيني بأن هذأصحاب الكرامات من هؤالء الدراويش أن يقنعوا القس
تسميم املدينة، ومع ما  دمن املسيحيني الذين يطريون يف اجلو بطريقة غري مرئية بقص دسوى حش

 نيف موكب رهيب يطوفو) السذّج(يف هذا الزعم من غرابة فقد انطلى عليهم وصدقوه وخرج 
لكفار غري املرئيني، صائحني ،قائمني حبركات ا يف اجتاه ا نطويلة يلوحو يباملدينة وبأيديهم عص

  . !!..كاانني 

وأصحاب  شزعم مع ما فيه من غرابة قد يغدو حقيقة إذا كان قصد هؤالء الدراويهذا ال أن غري
الثابت أن من عادة األولياء اخللط بني  ذالكرامات أن الوباء كان مقدمه مع األجانب إىل املدينة إ

  . لغييب السبب العلمي والسبب ا
وكان أن خف الوباء حقيقة بعد أيام مما زاد يف اعتقاد الناس يف  «:ويف سخرية الذعة يقول 

  2»كرامام 

 واألعياد الدينية فللمسلمني يوم مبارك يف تيذكر املناسبا العادات والتقاليدويف حديثه عن 
مل جيد فرقا بينه وبني  - كما يقول  –غري أنه ) ار اجلمعة( األسبوع هو يوم اجلمعة، ويسمونه 

سائر األيام، فالناس يذهبون كالعادة ألداء الصالة وميارسون أعماهلم وأما أشهر أعيادهم العيد 
، ويبدأ عالصغري الذي يسبقه شهر  الصيام فبمجرد رؤية اهلالل يعلن عن بداية الصيام بطلقة مدف

ألكل والشرب وال يضعون املاء يف صالة الفجر، فينقطعون عن ا داإلمساك يف الساعة الثالثة بع
أفواههم عند الغسل وال يدخنون وال يستعملون العطر وكثريا ما يرفض املريض تناول الدواء، وإذا 

مساء يعلن عن  ةأرغم املرضى على اإلفطار فإم يصومون األيام يف ما بعد، ويف الساعة السادس
  .اإلفطار بطلقة مدفع أيضا

ا من الناس، فهذا رجل أمامه نارجيلة مشتعلة وآخر يف يده فسة أصناوتستطيع أن ترى بعد اخلام
علبة سجائر مفتوحة وثالث ميسك بقطعة خبز، وجلهم واقف يف الشارع ينتظر طلقة املدفع ومساع 

الصيام تعم الفرحة برؤية اهلالل فيقبلّ احلضر والفالحون األصدقاء منهم  روبعد شه. املؤذن
  .الرأس أو يف الكتف اليمىن ويتبادلون التهاينوالغرباء بعضهم بعضا يف 
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باملناسبة  ماملدينة لتقبل التهاين وليشهد سباق اخليل املنظ جصباح يوم العيد خار جأما الباي فيخر
  . أجواء احتفالية يجة يف

  .جمانا لوالربتقا نأما األطفال فتقام هلم أراجيح وخيام يتناولون فيها عصري الليمو
الذي يدوم ثالثة أيام يأيت عيد األضحى أوالعيد الكبري، وحيتفل به بالطريقة نفسها  وبعد عيد الفطر

  !خروفا هغري أنه على كل رب أسرة أن يذبح ألسرت
األجنيب من املرأة غري  ىفال ير تويف العيدين يسمح للنساء بالرتهة فيجتمعن خارج املدينة متحجبا

يتزوج فإنه ال يستطيع أبدا أن يقيم عالقة شخصية  وهذا أمر اعتيادي، فإذا أراد شاب أن. اعينه
مع فتاة  ألنه ال جيد وسيلة إىل الدخول إىل بيت األسرة، فإذا علم أن هلذا الرجل أو ذاك فتاة يف 
سن الزواج فإنه يرسل يهودية إىل بيتها، فإذا قبلته فإنه يتوجه إىل أبيها ويتفق معه على املهر والذي 

رياال ويقدم هذا املال للفتاة عن طريق أبيها لتشتري به ما حتتاج إليه  100و 75يتراوح عادة بني 
  .من لباس وأثاث وحتمل كل ذلك إىل بيت العريس

كما Mme Douvreleur وصفتها الرحالة مدام دوفرولري هذه املناسبة اليت فوص ويستمر
 تكاد تكون مشهدا واليت اآلتية من الشرق ةبأا مظهر من مظاهر السعادة العربيسنرى الحقا 

املساء يأيت كل أقرباء العريس أمام بيت العروس وبأيديهم  يفف..واحدا لدى جل الرحالة األجانب
 1..الفوانيس، وعندئذ جتلس وهي ترتدي رداء يلتمع بالذهب وحتمل فوق بغل إىل بيت زوجها

أة اليهودية رسوال بينه يف هذا اجلانب من الوصف هو اختاذ الشاب القسنطيين املر والالفت لالنتباه
التعايش  حالثقة ورو ىفيه داللة واضحة على مد ياليت يرغب يف الزواج منها والذ ةوبني الفتا

املدينة كأهل  رغم أم كانوا يعيشون يف« نواليهود الذي)العرب( كانت بني األهايل والتفاهم اليت
اعية واالقتصادية كانوا يلعبون دورا ذمة،هلم حدودهم الدينية والسياسية ،فإم من الوجهة االجتم

  . 2»...هاما يف اتمع 
وهو من ) نوا مردخاي(اجلالية اليهودية كانت قوية يف قسنطينة فقد ذكر الرحالة  نوتثبت الوثائق أ

جمموع  نآالف م ةأن عددهم يف مدينة قسنطينة كان حوايل مخس) رحالت(يهود أمريكا يف كتابه 
لى نفوذهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي ذكر أن الداي قد عني وكدليل ع.ألف نسمة ستني
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له يف  فرنسا،وناثان بكري قنصال له يف مرسيليا وأخاه قنصال طإبراهيم بوشناق وزيرا له لدى بال
وكان اليهود بقسنطينة يشتغلون  3...ة، كما كان الداي يستشريهم يف املسائل اخلارجياليفور ني

) أراندا( ويذكر.جودة الذهب والفضة روالصياغة واختيا ةالثمينة كاخلياط ببعض الصنائع الدقيقة
الشوارع ويبدلون العملة وأم كانوا يرحبون من ذلك أمواال  أم كانوا ينصبون طاوالت يف

  4...كبرية
  
 
 
 
 
 
 
  
  : Loouis Régisقسنطینة كما وصفتھا لویس ریجیس- 6

واشتهرت بكتاباا عن مدينة بسكرة اليت  1880زائرسنة قامت هذه الرحالة املغامرة برحلة إىل اجل
كما قامت برحلة إىل مدينة قسنطينة ولفت  (Les deux mondes)نشرا مبجلة العاملني 

  Constantine :Voyages et Séjoursحوهلا كتاا 
ينة تستهل الرحالة وصفها للمدينة مبدخل ميهد للدخول إىل املدينة، فتذكر أنه للولوج إىل مد

عريض مد بأسلوب طريف على امتداد مسافة ثالمثائة قدم فوق  جسر حديديقسنطينة جيب قطع 
  .وادي الرمال، ويتصل هذا اجلسر بباب يدعى باب القنطرة

مل تأهل  يويتخلل املدينة شارع فرنسي شق يف وسط الشوارع اليت كان العرب يسكنوا، وه
  .بالسكان بعد على حافة الطريق
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اخلالية تشاهد سكنات مغربية اسبانيةمل يبق قائما منها إال قلة قليلة، وأحيانا ال يرى إال  وباألماكن
من فناء مرتل بقوسني أو ثالثة تشد بناء اجلدار، ويف بعض األماكن تقف األقواس كاملة دون  ةبقي

  .نقصان وقد اختذها الناس كمداخل
 تسهل حركة السري به لزم األمر القيام وهناك درب عريب ضيق غري أن احلركة به ال دأ، وحىت

ميكّن ) des éscaliers(حفر بأجزاء من احلي مث أقيم جدار وجبانبه مصعد حجري  تبعمليا
  .1رائعا دمن ربط هذا اجلزء من املدينة جبزئها األعلى، ولقدكان املنظر حقيقة ج

ى يقابله باب دائري الشكل فتقول إنه عندما يرفع املرء عينيه إىل أعل ةمساجد املدين دوتصف أح
تطاول عنان السماء األزرق زاحفة بشكلها املبتكر ومنظرها  ءملسجد صغري ذي جدران بيضا

املتناسق على املنازل الفرنسية القبيحة املنظر اليت حتيط بالشارع، وأما املنازل األوروبية ذات الكوى 
قساوة الطقس إذكان عليهم قبل ايء  املتعددة فال ميكن حبال من األحوال أن يصمد أصحاا أمام

  .إىل هذه الديار أن يتعودوا على هذه احلياة
ويف وصف يستشف منه نفس األسف من جهة واإلعجاب من جهة ثانية تقول إن مدينة قسنطينة 
وللوهلة األوىل تتجاوز كل تصور كان متوقعا، ذلك أن كل يوم جديد فيها تقدم لألجنيب أشياء 

غري أن املرء يصدم عندما يرى هذه املدينة العربية اجلميلة بكل ما فيها من مجال عريب جديدة حية، 
  .م1837آخذة يف التالشي رغم كوا ويا لألسف تابعة لفرنسا منذ

عرب املدينة، تذكر الرحالة أنه كان لزاما على السلطات ) احلايل(وعن شق شارع العريب بن مهيدي 
الكربى من األهايل مما حرمهم بالتايل من محاية اإلدارة  تمنازل العائال نالفرنسية أن دم عددا م

  2.العسكرية واملدنية

 نإن شيوخ اجلنوب يأتو: كما ورد يف الرحلة السابقة تقول) الربانية (أو  األجانب نالسكاوعن 
ون الصحراء فيقضون ا كعادم شهرا أوشهرين جير رعند اشتداد ح اإىل مدينة قسنطينة صيف

موقع املدينة بني واديني كبريين بينهما  نوتتحدث الرحالة ع. خالل ذلك اتصاالت مع الفرنسيني
  .برزخ، ولقد كانت قدميا ضيقة أما اليوم فهي أكثر اتساعا

                                                
1  - Louis ,Régis. Constantine. Voyages et  séjours, libraire nouvelle, Paris,1880, p 09. 
2 - Louis ,Régis   Op.Cit، p ,10. 



احلصار الثاين من  ومن هذا املوقع مت اهلجوم على املدينة يف كدية عايتاملسمى  لترتبط املدينة باجلب
 اجلبلية واليت ةبسلسلة جرجر ةاحلامة اجلميلة املتصل لهة الغربية متتد سهوقبل فرنسا، ويف اجل

غرست منذ عهد البايات وأقام العرب ا مساكنهم وانشأواحدائقهم اليت تنتج هلم الربتقال 
والرمان والتني والزيتون وهي ال تزال بأيدي العائالت الكبرية، ومن اجلهة الشرقية بطحاء الرمال 

  .جلنوب  مشكّلة منحىنتتجه حنو ا
طويال، وكم كانت سعادا غامرة وهي تتأمل من هناك منحدرات باحلامة ولت الرحالة جت

 إنه من العدل االعتراف بأنه يفحيول دونه حائل،  قسنطينة الصخرية، لقد كان النظر إليها جليا ال
  .1رحالة األجنيبهذا البلد العجيب كل خطوة ختطوهاتوفر شيئا جديدا ممتعا يشفي فضول ال

) رجييس( مويف وصف ينم عن دقة مالحظة ونظر ثاقب مل نعهدمها عند غريها من الرحالة تقد
ففي أول منعرج تصادفك عني ماء جتري مياهها عذبة صافية دون ..لسهول احلامةلوحة رائعة 

غال مأل حوضا بين من احلجارة، وحول هذا احلوض جتمع عدد من اخليول واحلمري والبتتوقف ف
جتمعت وحداا يف منظر شاعري بديع، ) اجلمال(واجلمال، والكل ينتظر دوره، وهذه األخرية 

إنه منظر بديع يشد األرض بالسماء يف ..والبعض اآلخر يتدافع ألجل أن يتقدم بسرعة إىل احلوض 
  ..لوحة مجيلة مكتملة

. ال ريب نقطة جتمع للعرباحلوض يبدو خان تتجمع فيه القوافل، إنه و نوعلى مسافة خطوات م
حماط حبجرات تفتح مجيعها على فناء مربع الشكل، ومن الباب اخلارجي ميكن للمرء مشاهدة 

س  باـوذاك عريب بل..فهذا طفل صغري حيضر الكسكسي...كل فرد من سكان املنطقة تانشغاال
وآخرون حداة ..نطينةرثٍّ حيمل يف كيس جلود  ماعز جاء ا من اجلبل ليبيعها لصناع اجللود بقس

ليدفعوها ) مشغلوهم(ميلكها أسيادهم إبل جاؤوا ومعهم أكياس من التمر والصوف والكباش اليت
إم ينتظرون وهم يغالبون النعاس حىت حيني دورهم ويؤدوا ماعليهم مث يعودوا من . إىل جتار املدينة
  .حيث جاؤوا

كنها رجل جد تقليدي يصنع بوسائل بسيطة وقريبا من املكان، على حافة الطريق توجد إقامة يس
إنه يدرك ..صفائح حديدية ألرجل اخليول والبغال، لقد كان يعمل وجمموعة من القطط حتيط به

  ..املباركة هيعطف عليها وميسح على أظهرها بيد) صلعم(جيدا أا مباركة، لقد كان الرسول 

                                                
1  - Louis ,Régis   ibid,p44 



وز هو الفكهة احلقيقية مبدينة قسنطينة، وهناك بستان خيترقه الطريق مغروس كله بشجر اللوز، فالل
والبستان يقع تفريبا عند سفح املرتفع الصخري الكبري ملدينة قسنطينة الذي ميتد بأعاله جدار 

عدد من  فوعلى امتداد هذا الشارع يصط. يشكل مايشبه سورا حيمي الشارع الشمايل للمدينة
  1.العسكري والقصبة ىمنازل الفرنسيني واملستشف

وهو  مسجد صاحل بايالرحالة جامع قسنطينة الكبري املسمى  هناظر اليت شدت انتباومن امل
يقع هذا اجلامع يف املكان املسمى اليوم ساحة قصر . املخصص لسيدي الكتاين املستوجب الزيارة

العدالة، وكانت تسمى من قبل  رحبة اجلمال حيث كان يقام كل صباح البيع باملزاد لألشياء 
يقصدوا إما القتناء بعض األغراض أوالتفرج على  نوكان العرب والفرنسيو. ستعملةواأللبسة امل

  . االزدحام خاصة من قبل اليهود الذين كانوا ميرون مسرعني يتنادون بأصوات عالية
وبالقرب من الرحبة يوجد عدد من حوانيت باعة اوهرات، وهي حوانيت ضيقة ال تتجاوز 

( ويف مشاهد تنم عن روح التسامح والتعايش السلمي بني..أقدام مربعةمنها تسعة  دمساحة الواح
أا من دون برنس   بألبسة تكاد تكون عربية لوالنيإسرائيليواليهود تشري إىل أن هناك ) العرب 

من الذهب أو الفضة ليقدمها كل مقبل على الزواج ملخطوبته،  ةيقومون بصناعة احللي اجلميل
  .اخلري لة وتتركنها تتدىل على  صدورهن وأقراط حتمل هلن فأوسالسل ترتديها النسو
وهو مظهر  - فيها أمام مسجد صاحل باي الذي قادها ومن معها إليه املؤذن وألول وهلة وقفت

انبهرت بنظافته الزائدة على احلد كما سحرت بربودته اليت ختفف من  -حآخر من مظاهر التسام
  ..حرارة اجلو يف اخلارج 

ا تنظر بعيين فنان، فهذه  كبرية كانت أم صغرية وكأينباملسجد إىل كل جزئية تتعلق  مث تتطرق
وهذه جدران موشاة ..بأكمله هساحته وتظلل ط، مثمرة تتوسلشجرة بر تقال وارفة الظال

إن كل مافيه مجيل ..وهذا سلّم درجاته العريضة من الرخام ..بزخارف بديعة بيضاء وزرقاء 
الزليج الذي يغطي اجلدران، كل هذه ..احلُصر اليت كنا منشي عليها ..الربودة..ةالسكين..اهلدوء..

  .البيئة العطرة سحرا حقيقة وجعلتها ترغب يف اإلقامة ذه األرجاء

                                                
1  - Louis ,Régis ;opcit,p ,45. 



ولقد . إما الفن بعينه.. وفتح لنا املؤذن قاعة الصالة، اليت تكسو أرضيتها زربيتان كبريتان
وخالصة القول إنه ال . ليا وافريقيا بأمر من الباي العثماين األخرياستوردت وسائل تزيينه من إيطا

  .شيء جيذب ويسحر أكثر من داخل املسجد باجلزائر

 « Rien n'est plus édifiant que l'intérieur d'une mosquée en Algérie»1     
 اوم بيةالعر ةاملقابر اإلسالميومن احلديث عن املساجد تنتقل الرحالة إىل احلديث عن 

يسودها من أجواء روحانية فبعد أن تعترف بأن املقابر العربية ليست كالغربية وذلك لتميزها 
وهيبتها وجو الرهبة واخلشوع فيها و ملافيها من خيال وهيام يف عوامل الذكريات مع أصحاب 

ربة تصف مق. القبور، فهناك يهيم البصر يف لوحة طبيعية بديعة حتيي الفكر وتبعثه من مخوله
سالكني شارعا جديداً يؤدي السكوار عرب  )البريش(دخلتها ومن معها من باب اليت  قسنطينة 

إىل املرتفع املقابل املسمى كدية عايت أين يوجد بقمته سجن ومتثال أقيم مبناسبة االستيالء على 
  .م1837املدينة سنة 

زرعها الفرنسيون، وأما القبور وال يوجد باملقربة املكشوفة ألشعة الشمس طول النهار غري شجرة 
فهي مغطاة باآلجر على شكل مربعات على امتداد الضريح وبعضها اآلخر مغطى بالرخام األبيض 

تشغل فضاًء ميتد من كدية عايت حىت بداية ) تعين املقربة( هواألزرق، ومدينة األموات  الكئيبة هذ
  .املقربة الفرنسية

 رأهلمت األدباء والشعراء من الرحالني األجانب تذك كثريا ما اليت املرأة القسنطينيةوعن 
أنه وكشأن نساء كل مناطق اجلزائر يوجد بني نساء مدينة قسنطينة من ميتلكن ذوقاً رفيعاً،  ةالرحال

يف اهلندام والزينة ويعرفن بإتقان فن التناسق بني األلوان ومالءمتها أليام األعياد واألفراح، وتضيف 
وهو عبارة عن قطعة من  املالءةينة فنانات بأمت معىن الكلمة يف استعماهلن أن نساء مدينة قسنط

القماش طوهلا مخسة أمتار وعرضها متر واحد ونوعيته ترجع إىل مدى مقدرة املرأة اليت تستعمله، 
فالنساء ذوات املرتبة العالية يستعملن األبيض اللون واللوايت هن من عامة الناس يستعملن األزرق، 

  .  أما الثَّريات فريتدين املصنوع من احلرير.  تقنع الفقريات منهن بلبس احلايك القطينيف حني
على جبني املرأة والطرف اآلخر منه يشد خلف األذنني والطرفان املتدليان على املالءة سدل ت

  .األرض مشدودان إىل الرأس حبركة فنية متعرجة حبيث تشكل ما يشبه العمامة
                                                

1 - Louis, Régis. Op-cit, pp  ،46 -51. 
 



كأمنا هي ملفوفة يف شرنقة، وعلى وجهها يسدل نقاب من املوسلني السميك وبذلك تبدو املرأة 
مربوط خلف الرأس و اجلفنني األسفلني من العينني حبيث يترك فجوة غري مرئية تنظر من خالهلا 

  .وبأيديهن ميسكن أطراف احلايك إىل األمام، مما حيول دون ظهور ولو القليل من لباسهن
املرأة بل ويعجبه منها ما تضعه على صدرها من حلقات معطرة  والزوج العريب حيب هذا من

الذي يتخذ يف أحيان كثرية كتميمة حتميها من األذى والعني ) السخاب(تسميها العامة من الناس 
مبا  مكما يعجب الرجال تعطر النساء هل) !ما شاء اهللا(لذلك كان الناس كثريا ما يرددون عبارة 

  .رة بالورود واليامسنييضعن يف شعرهن من زيوت معط
   :«Guy de Maupassant»قسنطینة كما وصفھا األدیب الشاعر جي دو موباسان - 7

 :م يف كتابه  1890الرحالة مدينة قسنطينة وسجل مشاهداته اسنة  يهذا األديب الفرنس زار
«Au Soleil»،الصخري موقعها استهل وصفه الشاعري األسلوب للمدينة باحلديث عن  ولقد

هذه قسنطينة املدينة الظاهرة، قسنطينة الغريبة، «:حارسها الغيور وادي الرمالي بني أحضان وه
احلارس جيلس حتت قدميها وادي الرمال اخلارق، ر جهنم الذي يصب يف أعماق  *فكما الثعبان

 هذا النهر الغيور واملدهش. هوة محراء، وكأن اللهب اخلالد أحرقه إنه جيعل من املدينة جزيرة
يمن املدينة . بأسوارها املستقيمة واملسننة..حييطها وة مرعبة وملتوية بصخورها الالّمعة، والغريبة

على أودية رائعة مليئة باآلثار الرومانية ذات األقواس العمالقة مليئة هي األخرى بالنباتات 
الغربان بعث أجماده  و -أجداده األولني -صرحية إىل إحياء تراث الرومان  ةمث توجه بدعو..الرائعة
كما بدت له واقفة على صخرها فقسنطينة يف أجواء قسنطينة ذارقة على رؤوس الناس،  ةاحمللق

امحوا ذاكرة أجدادكم الذين  «:مثلٌ قدمي يدعو سكاا إىل متجيدها ). حمروسة بواديها مثل ملكة
ناس إمنا غري االعتيادي أن الغربان على ال ∗شيدوا مدينتكم على هامة الصخر أمر اعتيادي أن تذرق

  .1»يذرق الناس على الغربان 

فيذكر أا كانت مضطربة جداً أكثر  بقسنطينة ةالشوارع الشعبيينتقل بعد ذلك للحديث عن 
من شوارع اجلزائر العاصمة، تعج باحلياة، مير عليها دون انقطاع أجناس خمتلفة من املارة، عرب، 

، مغاربة بطرابيش محر، وأتراك وقضاة جديون وجنود يف بزام قبائليون، بساكرة، مزابيون، سود
                                                

  النمريي  احلاج النمريي  ، ارجع إىل وصف قسنطينة يف رحلة ابن احلاج الرحالة ابنسبقه إىل وصف الوادي بالثعبان  - *
 ، إذا ألقى بفضالته:ذرق يذرق الطري -* 

1  - Guy de Maupassant, Au soleil , numerisationet mise enformeHTML(11/08/1998 , PP 
,1- 4 



والباعة  -وهو وصف يؤكد وال ريب الوصف الذي قدمه سانت هيبوليت من قبل- .الرباقة
يسوقون أمحرة و أجحشة من افريقيا أشبه ما تكون بالكالب، وخيول ومجال ضخمة تسري خبطى 

  . متثاقلة

النساء املرأة اليهودية إذ  ننطينة ولعل أهم ما لفت انتباهه ميف مدينة قس  يتحدث عن املرأةمث
فهو  مبفتون فلوبري؟يصفها وصفا دقيقا ينم عن مدى تذوقه اجلمال األنثوي أوليس هو املعروف 

مجيالت غري أن .. جبمال نادر) يعين يف مدينة قسنطينة(حتية إىل اليهوديات ،إن هنا :يقول 
أو بفن  قاختيار عامل باألذوا هفّات يف قماش المع ال مثيل له، اخترنأن تعربن ملت.. صارمات 

  .ليجعلنه أكثر مجاال . اللباس املؤثر اجلذاب
كن ميشني واألذرع عاريات حىت األكتاف يعرضنها إىل أشعة الشمس، وأوجههن اهلادئة ذات 

ال على أن تؤدي احلواجب الصافية املستقيمة، وكأين بأشعة الشمس تضعف خجال أمام هذا اجلم
غري أن سر بشاشة مدينة قسنطينة هو هذا الشعب اجلميل، بفتياته . بشرن الغضة الطرية

كن .الصغريات، الصغريات جدا و املتزينات كأن يف استعداد حلفل من حفالت عروض األزياء
ة األلوان، يرتدين فساتني جرجارة من احلرير األزرق أو األمحر وعلى رؤوسهن مخر ذهبية أو فضي

وهلن حواجب مصبوغة منتصبة كاألقواس فوق األعني، وأظافر أيديهن مصبوغة أيضا وخدودهن 
  .وجباههن حتمل يف كثري من األحيان وشم جنمة، والنظرة احلادة جتذب الناظر وتستفزه

وهو واحد من  وهو قصر الباي أمحدإىل احلديث عن معلم كبري من معامل قسنطينة أال  وينتقل
ل مناذج فن العمارة العربية كما يشهد بذلك كل الرحالة الذين رأوه وشبهوه مبساكن ألف أكم

  *.ليلة وليلة
  ...ال شيء ألفت لالنتباه من احلدائق الغناء بداخله واليت تعطيه طابعا شرقيا مجيال 

بربرية يشري إىل  -كما يزعمون–ويف لفتة فرنسية فيها مرة أخرى متجيد للحضارة الرومانية األم 
بربريةواختالسات وفضائح ذلك  نال بد من كتاب جملد ذي أجزاء للحديث ع«:األتراك فيقول

مبواد بناء مثينة مأخوذة خلسة من املساكن ) وهو يعين أمحد باي دون شك(الذي بىن القصر 
  1»...الفاخرة يف املدينة وضواحيها
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قسنطينة يتربع على نصف مساحة مدينة قسنطينة وشوارعها يذكر أن احلي العريب ب وعن أحياء
املدينة تقريبا والشوارع املنحدرة يف تعقد والتواء أضيق من تلك اليت رآها يف اجلزائر العاصمة تتجه 

، الغيور على مدينته، الذي شالوادي املده«.كلها إىل حافة اهلاوية حيث جيري وادي الرمال
وإىل جانب السور األمين للمدينة تنتشر  »لعجيبةحييطها بلجه املرعب امللتوي بني احلجارة اللماعة ا
األقواس العمالقة، حتيط ا مرتفعات املنصورة  تأودية جذّابة مليئة بالنباتات واآلثار الرومانية ذا

  . وسيدي مسيد
يذكربشيء من األسف أن املدينة كان ا مثانية جسور واليوم ستة منها يف عداد  روعن اجلسو

  .أصل روماين تعطينا فكرة عما حدث لآلثار الرومانيةاألطالل، وواحدة من 
 ق، وفواضخمة حفره ةفهو خيتفي عن األنظار من حني آلخر حتت أقواس طبيعي وادي الرمالأما 

  .أحد هذه األقواس أقيم بناء اجلسر 
مترا، مترا ومسكها مثانية عشر  والقبة الطبيعية اليت مير حتتها ماء الوادي ترتفع بعلو واحد وأربعني

  .البناء الروماين على ارتفاع تسعة ومخسني مترا فوق املاء توأساسا
  . ةولقد كان للجسر طابقان وصفّان من األقواس نصبت بإحكام فوق القوس العظمى الطبيعي

القنطرة  روهو يقصد جس(واليوم جند جسرا حديديا بقوس واحدة يسمح بالدخول إىل املدينة 
    1)دون ريب

احلاج أمحد بن املبارك يف كتابه تاريخ –ر قسنطينة شبيه مبا أورده مؤرخ قسنطينة وحديثه عن قناط
وكان ا سبع قناطر على البلد وواحدة ادمت «: وقد سبقت اإلشارة إليه إذ يذكر –قسنطينة 

 واندثرت إىل زمان صاحل باي جدد بناء القنطرة املوجودة اليوم، واختلفت اآلراء يف سبب هدم ا

اخلراب على املدينة وقيل بل هدمها الرببر يف  ءقيل ادمت بسبب طول الزمان واستياللقنطرة ،
           .1»...زمان كاهنة الربابر

  :Mme Douvreleurقسنطینة كما وصفتھا مدام دوفرولییر - 8

                                                
1  -  Guy de Maupassa ،ibid, pp1-4 - 
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م ووصفت كل ما لفت انتباهها من جسور  1931هذه الرحالة مدينة قسنطينة سنة زارت
ومجعت كل مشاهداا يف كتاا ...ءات وأسواق وعادات وتقاليدومساجد وقصور وبنا

:Constantine en 25 tableaux) لوحة 25قسنطينة يف.(  
أا ستتحدث عن اجلسور أوال ذلك أن أول ما يلفت  مدام دوفرولري تيف بداية حديثها أعلن

ثة ، الرئيسية إذا مل نأخذ انتباه الرحالة الذين حيطّون الرحال مبدينة قسنطينة ، هذه اجلسور الثال
وأكرب هذه اجلسور القنطرة ذات .بعني االعتبار الثانوية منها أو الصغرية اليت أنشأا العائالت 

املاضي البعيد واد التليد واليت بنيت أو رمبا أعيد ترميمها فأعيد هلا شئ من قداستها أيام كانت 
 يف أواسط القرن الثاين امليالدي، وهذا ما الروماين Antonio le pieuxمملكة ألنطونيو لوبيو

وجدأثناء احلفريات  وفيها ما يدل على   (Hadriani Filio(يؤكده لوح كتبت عليه العبارة 
أن جسر القنطرة ليس حديث العهد ، فهو مل يصل إىل هذا العمر إال بعد أن مر بعدة حمطات 

أنه حديث العهد ليس له  ىشد وترجسر سيدي را ووثاين جسر ركّزت عليه الرحالة ه 2ضعف
                      .فلم تفلح  -من أجدادها –ماض تليد، ولقد حاولت عبثا معرفة بانيه األول 

أقيم جسر سيدي راشد عند أقدام احلديقة                                                        
قبل التحسينات اليت مست هذا اجلانب من العامة الفسيحة وأحلق مبكان شاسع حمبوب للناس 

هناك جتد مروضي الثعابني ،وباعة اخلردوات ،وباعة احللويات وحتيط م أكداس البطيخ .املدينة 
  .والذرة املشوية والفلفل احللو

وميضي جسر سيدي راشد مترحنّا حبركة .وهناك باب اجلابية الذي يتخذ مدخال جانبيا إىل املدينة 
زًء كبرياً من املدينة العربية، وبعد أن كان غادرها ليتجاوز وادي الرمال يلتفت عريضة مغطيا ج

إليها ثانية كأمنا يلقي نظرة أخرية على املنازل الصغرية كاللعب شديدة البياض والزرقة أحيانا 
  .1واملنتشرة على امتداد ضفة الوادي

 الذي يستوقف املتأمل ال يبدو سوى هذا اجلسر القسنطيينطريق سطيف أو  باردوومن جهة 
مبنظره اجلميل املتكامل الذي ال يضاهى واحنناءته املتناغمة اليت يشكلها والذي يبقى دوما سرا من 

  ...أسرار اإلجنذاب إىل هذه املدينة 

                                                
2  -Mme  Douvreleur , Constantine en 25 tableaux Editionde la jeunne académie Paris 
1931.p37  
1  - -Mme  Douvreleur Op.cit ,p 41 



تذكر أا مل فهي وخالفا لغريها من الرحالة األجانب   فلم توهلا كبري اهتمام مساجد قسنطينةأما 
ذلك لكوا عديدة من جهة ومن جهة ثانية لكوا ال تعين شيئا كبريا للرحالة تزر كل املساجد و

 «ومن جهة أخرى ألا تشعر دائما بأا مضايقة يف مثل هذه األمكنة- حسب زعمها -األجنيب
  .»بدين ليس هو ديين، شعور غريب ومعقد هذا مل أجد له مربرا إىل اآلن وال تعليال 

  .روا البالد اإلسالمية أحسوا اإلحساس نفسه وأخربوين بذلككثري من الرحالة أمثايل زا

مبئذنته وواجهته اللتني بنيتا من قبلنا عندما -اجلامع الكبري–عن املسجد الكبريلنبدأ باحلديث 
تطلب شق الطريق الوطين مضاعفة البناءات كان اجلامع الكبري املسجد األول الذي عرفت مث 

وكان بذلك أول اتصال يل مع اإلسالم خلف يل ذكرى ال  شاهدت بعده عددا آخر من املساجد
  .متحي

لقد بدا يل هذا اجلامع رائعا ويف احلقيقة ما هو إال بناء عادي من حيث هندسته وثراء معماره، إمنا 
املدهش أن ترى عددا من الفرنسيني وبأرجلهم خفاف يسريون خبطوات زلقة جبانب جدار اجلامع 

تعين  -)!أشكال بيضاء (قة على زرايب عربية مجيلة جتمعت فوقها امللبس بزخرفة جبسية أني
  .وفق تعاليم قرآنية ة، ساجدة، راكعةصاعدة، هابط– !!املصلني

وباحة اجلامع الكبري مربعة الشكل مشدودة من جهاا اخلمس بسبعة وأربعني عموداً والراجح أن 
ا رجل ال مبالٍ مبا يفعل وإال مبا نفسر إما هاوٍ يعشق االختالف وإم:الذي شيد البناء أحد رجلني 

  .عدم وجود شبه ولو بني عمودين من األعمدة السبعة واألربعني ؟
أما مسجد سيدي الكتاين فقد بناه صاحل باي الذي كان يعمل لصاحله دون شك ألنه دفن 

  .باملدرسة التابعة هلذا اجلامع بعد أن شنق بالقصبة بأمر من حسن باي 
حاكما كبريا يتقن أعماله ،غري أنين ال أدري ما اخلدمة اليت قدمها له سيدي  لقد كان صاحل باي

  الكتاين وأي خدمة استحق ا أن ينال شرف تسمية اجلامع بامسه؟ 
ا من ايطاليا مع بنائني ذوي خربةلقد سخ ر صاحل باي وسائل خاصة لبناء اجلامع أتى.  

د سلّما من الرخام درجاته بيضاء وسوداء حىت تدخل إىل املسجد من باب كبرية حمزمة، مث تصع
تصل إىل الباحة احملاطة باألقواس واملفروشة بالرخام األبيض، وعرب هذه الباحة تعرب إىل املصلَّى 

ولقد كانت .الكريستال تضيئاما ناملسقّف بقبتني من اخلشب األمحر و األخضر ما  ثريتان م
مغطاة خبزف رائع، وأرضية القاعة مكسوة بزرايب غاية  وأما اجلدران فكانت.األعمدة من الرخام



ولقد طلبت من رفيقات شجاعات كن معي الصعود إىل أعلى منارة املسجد إذ من . يف اجلمال
  .هناك ميكنهن التقاط منظر عام ملدينة قسنطينة

ألمجل من تذكر الرحالة أا ا) املنطقة اليت يسكنها عرب قسنطينة(وعند وصفها املدينة العربية 
أنا ال أريد أن أغضب أحدا، إا مجيلة ألا كذلك : نوعها، إا مجيلة بأحيائها الشعبية، وتضيف

وال يعنيها مطلقا هاجس اجتذاب السواح  -اوسخة شيئا م–ألا تبدو كما هي طبيعية .. حقيقة
ل قبلها حو Devoisinsريب ما ذكر الرحالة  خيالف وال فوهذا الوص. أو أن تزعجهم

إن نظافة  «:مامتيزت به املدينة من نظافة لفتت انتباه الرحالني الفرنسيني على اخلصوص، فهو يقول
طابعا معماريا مميزا،  لكبرية كانت متيز املنازل والشوارع،   وقسنطينة مثل املدن اإلسالمية حتم

  .1»تستطيع املدن األوروبية أن تضاهيه ولونا حمليا خاصا ال
تنبيه مما قد يصادفهم ) العرب( نجانب السخرية م بندا فيه إىل ةإل زوار قسنطين مث تتوجه الرحالة

أيها الرحالة يا من : من  مصاعب أثناء جتواهلم يف متاهات املدينة وكأين ا تلمح إىل  تقصري فرنسا
ال تعرفون إىل اآلن أن ليس لفرنسا ضرورة بقائها باجلزائر، تعالوا سأقودكم يف متاهات هذه 

ملنطقة اليت لن تستطيعوا اخلروج منها من دون مساعدة، مث ال جيب أن تصدموا ائيا  ألنكم ا
  .ستشعرون بشيء من اخلوف إذا كنتم لوحدكم

أعلم أنكم شجعان وأنه ال يخشى عليكم غري أنكم تشعرون بأنكم يف حاجة إىل الذود عن 
ال، الداعي .....ات، ستشعرون بأنفسكم ملّا جتدون أنفسكم أمام كل هذه الربانس والعمام

  2.سترون.....لتوظيف هذه الكلمة اجلارحة جداً
هذه احلوانيت الشعبية اليت بدت : وتغادر الطريق الوطين وتسلك زقاقا، هناك تعود إىل الوصف

إنه مزايب يبيع وبأسعار مرتفعة أكثر مما تريدون، زرايب )بوسنان(بالظهور، أقدم لكم صديقي 
وبني قوسني أذكر  أن هؤالء املزابيني .. لي تارقية،وكل األشياء اجلميلة،حناس ،جلود وح

، إم مسان، سريعو احلركة، ملتحون، مبتسمون دائما، لست أدري من زعم بأم بفضل نمتميزو
  .الفرنسية  Auvergnatتشبثهم بتجارم وتنوعها كانوا أشبه بتجار منطقة أوفرينا 

                                                
1  - Devoisins, Memoire de la compagne de Constantine ,Paris ,1903 ,p ,72 
2   -Mme  Douvreleur , Constantine en 25 tableaux Editionde la jeunne académie Paris 
1931 -,p,68 



توجيه اخلبري بأسرار املدينة  ةهم رغبة يف زيارة قسنطينة موجهوتلتفت إىل الرحالة الذين لدي
ملعظم     يباملظهر اخلارج اإنّ التجار سيعريونكم كل الهتمام ،ال جيب أن تكترثو: اوأهله

إا حوانيت صغرية من اخلشب اللني تعطى   !!مغازاتاحلوانيت اليت أمسيها من باب التندر 
إن هؤالء الصغريات تبدو عليهن عالئم .لسنة لتصريف السلع أيام ا لللبنات الصغريات طوا

  ..إن لسن فقريات إالّمن حيث مظهرهن..السذاجة والغباء ،إال أن لسن كذلك 
أجنيب ،وأنك زبون   كفبمجرد أن يشعر الواحد منهم أن) لعلها تعين املزابيني(وأما التجار الكبار

ج، وكم تكون دهشتك عظيمة عندما ترى السلع جاد ،يبادر إىل بسط كل أقمشته وكل األدرا
من الزوايا، كل ذلك من أجل ..من السقف ..، من اجلدران دخترج ال تدري من أين بالتحدي

  .اجتذابك

حديث فيه الكثري من  وادي الرمالويف وصف شاعري الصور تنتقل الرحالة إىل احلديث عن 
دينة قسنطينة فهي ترى أن قسنطينة تتميز جبوهرتني اإلعجاب ذه التحفة الطبيعية اليت حبا اهللا ا م

ال تضارعان مها الصخر العتيق والوادي الذي يطوقه والذي أنشئ بفضل عمل الرمال الدؤوب 
  .والذي تطلب منه قرونا من اجلهد املتواصل 

مل إا ختالف غريها من الرحالة الذين حطّوا الرحال بقسنطينة عرب العصور فتعطيه امسا أو وصفا 
  .فهو فنان ولد صغريا مث ما فتئ أن أصبح كبريانألفه عندهم، 

بسيط، وبطيء نزل من مرتفعات قسنطينة مث ..عبارة عن واد صغري.. لقد كان هذا الفنان صغريا
: مث يبدأ) شلغوم العيد حاليا(تقدم يف مسريه يف بطحاء حماطة بالدفلى حىت وصل شاطودان 

  .ري عرب تعرجات عجيبة مث تصبح عبارة عن حوض حبرييوبالبطحاء تخزن املياه مث تس
 ذجيمع كل قواه ليغامر صوب اهول، ويأخ اوبأسفل هذه املنخفضات ينطلق بكل حرية، وكأمن

  . ألرضية العجيبةامترا مث خيتفي حتت األنفاق  250يف الضيق ويبتلعه ارى على عمق 
ل واديا صغريا هادئا ويضيق به جمراه حول صخر أحيانا ويف موسم األمطار والثلوج ال يبقى الرما

قسنطينة إىل سد، وتتجمع املياه يف منخفض باردو وترتفع إىل أن تتجاوز علو سر الشيطان 
وميضي الوادي يف جريانه عرب الصخور اليت تفصله على سهل احلامة وذلك يف *املوجود هناك

  .وثبة عجيبة...وثبة

                                                
   ) 28( امللحق رانظ *



هو السبب الذي جعل سكان قسنطينة من باب اإلعظام إن املشهد ساحر وعجيب ولعل هذا 
  .1)الوادي الكبري(واإلجالل يسمونه 

ومثلما حدثنا مالتسن عن حفلة زفاف يهودية، خنتتم مشاهدات هذه الرحالةبوصفها حلفل زفاف 
لألوروبيني حول هذه املناسبة  نعريب قسنطيين لنرى أوجه التشابه واالختالف بينهما، فهي تذكر أ

عذبة كتلك اليت جيدوا يف حكايات ألف ليلة وليلة حيث نقر الدفوف ولبس  تربية تصوراالع
ففي فناء .إىل ذلك من بذخ وهلو االشفوف والليايل املالح والكالم املباح، والبخور والعطور وم

 ابأنغامه حجدران ملبسة بزليج مجيل وأعمدة رخامية  تتوسطه نافورة تصد يتقليدي مغريب ذ
  .1تبدو وهي يف أثواا اجلميلة أشبه بصورة..ية،جتمع أهل العروس وصديقاا ،إاملكة يومهااملائ

العروس غري أا أشبعت فضوهلا مبا وصف هلا، لقد مر  موتأسف الرحالة على عدم احلضور ملقد
موكب العروس حتت نوافذ إقامتها يتقدمه عدد من األطفال يرتدون ألبسة مميزة وكأم إشارات 

  . إىل مقدم العروس هتنب
حتت خدرها عبارة عن جسم أبيض هزيل يهتز على  يوفعال تصل العروس على ظهر  محار وه

اللحية والثياب، وعلى جانيب العروس  ضأمسك بزمامه شيخ وقور أبي يوقع خطى احلمار الذ
رقصن على من الشباب تعزف األنغام على آلة املزود أوالزرنة، ونساء خمتمرات ي ةوخلفها مجاع
أمام ناظريك يف تتابع متثاقل، ماهو يف احلقيقة  ركل هذا املشهد االحتفايل الذي مي.هذه األنغام

   ...اآلتية من الشرق ةسوى مظهر من مظاهر السعادة العربي

ما متيزت به مشاهدات هؤالء الرحالة  هو من كل هذه النصوص الرحلية الغربية إليه صوما خنل
  : امن خصوصيات أمهه

وذلك جلهلهم باللغة العربية والتعاليم  ةإمهال معظم أصحاا احلديث عن احلياة العلمية باملدين 1-
إال يف الرتر القليل من هذه النصوص كالذي جنده يف وصف الرحالة االجنليزي جوزيف  اإلسالمية،

لتعليم ااين، ، ففي األوىل الحظ أن األوقاف كثرية، وهي مورد ابالكسلي الذي زار املدينة مرتني
  .حاجة املدرسة واملسجد فيخصص منها جانب للفقراء أيضا نوكانت تزيد أحيانا ع

                                                
1-Mme  Douvreleur , Constantine en 25 tableaux Editionde la jeunne académie 
Paris1931.pp.69-82  
1-Mme  Douvreleur, Op.cit ,p   121-122                                                                                                                             



إنه مدرس : لفقا *يلقيه بعض املدرسني نوقد حضر بالكسلي مع املستشرق شريبونو درسا كا
أن  الحظ م1859الثانيةسنة، وكان الدرس يف تفسري القرآن الكرمي، ويف زيارته هممتاز بالذكاء واجلا

وذلك وال ريب نتيجة -.. 1يف كل مكان بأصبحت مهجورة واخلرا ااملدارس واملساجد والزواي
أويف وصف الرحالة السيد بولسكي الذي قام  -حتميةللتضييق االستعماري على اللغة العربية

فمؤدب التالميذ شيخ مسن متكئ ) القرآن ظمدرسة لتحفي(لكتاب  م 1884سنةبرحلة إىل قسنطينة 
اوية من زوايا املسجد له نظارتان قدميتان، صوته متهدج مرتعش، وبيده عصا ال يستعملها إال يف ز

مث  نادرا، وحشر التالميذ حشرا، وهم حوايل الثالثني لكل منهم لوح يكتب عليه اآليات حبرب معني
صة أن تنقش على الذاكرة وهكذا إىل اية احل دزمالئه، مث ميحوها بع عحيفظها بصوت واحد م

انتقدها العالّمة ابن خلدون  الطريقة يف التدريس هي اليت هولعل هذ 2وليس هناك شرح ألي كلمة 
يف ) يعين سكان املغرب العريب(منهم  مفتجد طالب العل«:وكانت سائدة يف املعرب العريب بقوله

اجة، فال مالزمة االس العلمية سكوتا ال ينطقون وال يفاوضون، وعنايتهم باحلفظ أكثر من احل
وما أتاهم القصور إال من قلةالتعليم .. حيصلون على طائل من ملكة التصرف يف العلم والتعليم

 نوانقطاع سنده، وإالّ فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به، وظنهم أنه املقصود م
  . 3»العلمية، وليس كذلك  ةامللك

هؤالء الغربيني حول مدينة قسنطينة ومهما ما اختلفت آراء ـيقة اليت تؤكد أنه مهـاحلق -  2
نة، فنطقت نصوصهم مبا ـتباينت،فإا ال تستطيع أن ختفي مسحة اإلعجاب واالفتتان ذه املدي

 يرية لإلعجاب ما دمت مل تر قسنطينة وهـالتتكلم عن املدن املث«:قولـأخفته صدورهم لت
  جري العمالق د احلـال بني جسر سيدي راشـجانيب وادي الرم مشدودة إىل

قسنطينة أشبه ما تكون ...واجلسر الضيق املمتد على اهلوة املثرية للدوار، حماطة باملرتفعات اخلضراء
  .4»ةببناء أنشأه فنان على بطاقة بريدي

عندما نتصور ثروة طبيعية، كأمنا قامت على آثارمحم بركانية بني مهرجان من الصخور، «:وتقول 
منوذج القلعة النوميدية اليت منت بربوجها املرصفة فوق املرتفعات اجلبلية قسنطينة أ...تبدو قسنطينة 

                                                
  .         )29( انظر امللحق *
  .30ص ،، 1859، لندن أربعة أشهر يف اجلزائر، جوزيف بالكسلي، - 1
 .22، ص1854 نيويورك، العلم املثلث على االطلس لندن، بولسكي، - 2
  .773، نص1م، ج1961 ،بريوت ،1ط املقدمة، عبد الرمحن بن خلدون، - 3

4  - Georges de la Fourchardiere ,Au pays des chameaux 1925 



للبلدان، غري أنه توجد حقيقةمذهلةهي الشكل اهلندسي لصخورها املكدسة اليت جتعل صعوبة 
  1»...الصعود إىل قمتها كصعوبة الرتول إىل أسفلها

 داآلن هو قسنطينة بل الشيء الوحيد األكثر أمهية والذي وقع عليه بصري إىل«: لتقول 
  .2»...إا حقا عش الصقور...يوغرطة

تلت يوما هليب حره  فليلة جوها لطي دحتت مساء زرقاء تبدو قسنطينة بع«:لتقول أيضا 
الشوارع اهلادئة  )مدينة قسنطينة كانت يف فصل الصيف يبدو أن جل الرحالت الغربية إىل(.مشتعل

الرمادي املتوج  همسيد يغطي بصبغة عاجية جبينتضج نوعا ما بصياح الباعة، وجرف سيدي 
وعلى الصخر املثلث ...بالصنوبر، وجبل الوحش بفجوته اخلضراء ميتد حىت النصب التذكاري

الشكل، املدينة العربية تقود عددا من املنازل إىل اجلمعة الكبرية حيث املئذنة ترتفع يف جالل وهيبة 
  .3»...مثل نيب

نة فوق صخرة بديعة حييط ا وادي الرمال ووهاد عميقة، حزام يكاد تقبع قسنطي «:ولتقول أيضا
إىل احلقيقة، وال تزول عنها اخلاصية الشرقية إال  ايكون متصال، ويبدو بطريقة أقرب إىل اخليال منه

  .4»عندما نضع أقدامنا داخل سورها الداخلي
3-يا مقتضبا ،ومن جاء منهم من جاء وصفه سطح ذاملشاهد إ ليف الوصف ونق متفاوت قدرا

فلكل بصره ،ولكل بصريته.وصفه شامال متعمقا لكل ماوقع حتت مسعه أوبصره مهما دق  
وصفهم له متفاوتا فمنهم من  ءفقصر الباي مثال من املشاهد اليت وصفها الرحالة األجانب وجا

الغناء  باحلديث عن الفن املعماري للقصر ومنهم من امتد وصفه ليشمل حدائقه ثاكتفى باحلدي
  .الساحرة

بأقالم نسائية فشتان بني ماساقه  تتلك اليت كتب يأكثر الرحالت الغربية دقة وتفصيال ه-5
كتاا  يف مدام دوفرولرياليت نقلتها إلينا  كإليناالرحالة وماساقته الرحاالت من مشاهدات حية كتل

سهول احلامة حىت اليت أبدعت يف وصف  رجييس سلويأو الرحالة ،)لوحة 25قسنطينة يف :(

                                                
1  - Louis Bertrand , Africa  ,1933 
2  - Gustave Flaubert,Correspondance , 25 avril1858 . 
3  - Maximilien Heller ,La detresse des Revanches , 1919 
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 الكأننا ابعثت احلياة واحلركة يف كل ما وقع حتت ناظريها يف تلك السهول املمتدة البديعة مم
 ...ةأوحى إىل عدد من الرسامني أن حيولوا  هذه املشاهد إىل لوحات فنية مجيل

  .تركيزهم على وصف مجال موقع املدينة وحصانته و واديها اخلالد وصخرها العتيق6-
تركيزهم على وصف العادات والتقاليد اليت وجدوا يف أكثرها جماال رحبا للخرافة  -7

املستمدة من  هكما أم مل يهملوا  احلديث عن املرأة اليت مل ينصفها اتمع وال أعراف..والغرائبية
  ... -حسب قوهلم- الشريعة

ماكن للعبادة والتعلم ومراكز حديثهم عنها غالبا المن زاوية كوا أ نحتدثوا عن املساجد وكا 8-
  .حضاري،ولكن من زاوية مافيها من روعة الفن املعماري اإلسالمي عإشعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

  
   الخاتمة

ليالٍ نابغية وجهد جهيد، وجدتين أخريا أقف على عتبات خامتة حبث أخذ من عمري ومن بعد 
وريقايت اليت غاية غايايت  ةيكون التوفيق ديدن قلمي وحلي حيدوين يف أن لجسدي وفكري، واألم

يف حوالك تاريخ  نأن أكون مسامها ا يف إضافة قبس إىل املشاعل اليت حيملها أولئك السائرو
حبثا عن ألغاز املدينة الصموت ... مدينة قسنطينة حبثا عن حلقاته املضيعة، وال أقول الضائعة

أو اليت ... يتحممد لغراب أوسيدي سعيد السفري بكدية عامسيد أوسيدي  ياملدفونة بسيد
  ...تتناقلها مياه الرمال يف رحلتها األبدية

هي أنين  ة، إذ احلقيقة احلقيقمبا مل تستطعه األوائلوأنا ال أدعي عجبا أنين جئت يف حبثي هذا 
  ...ما أراين أقول إال معادا من القول

يت طالت من البحث صربت صرب سيزيف اليونان بل أيوب كما أنين ال أنكر أنه يف هذه املدة ال
النيب، وال أنسى قويل ألستاذي املشرف حني حاول مشكورا أن يشد من عزمييت اثر حادث 

وكان أحد أهم أسباب تأخري يف إمتام حبثي يت، السيارة اخلطري الذي تعرضت إليه وأفراد أسر
  :والزلت واحلمد هللا أجترع مر كؤوسه

  كراشة ما يصيد  يظباء على كراشه       فما يدرتكاثرت ال
اليت هي عمدة عملي، ) الرحالت(املصادر  ةومما ضاعف من تعيب يف اجناز هذا البحث ندر

مبدينة قسنطينة، وهي مشكلة مطروحة منذ زمن غري قصري، فالشيخ  ةوكذا بعض املراجع املتعلق
ومل أعثر على «: فيقول) رجال السلفتعريف اخللف ب(حممد احلفناوي يصرح بذلك قي كتابه 

من كتب التاريخ بعد البحث الطوبل يف مظانه وحماولة مساجن  -املتعلقة بقسنطينة- هذه الكتب
لألرضة على إفادة طالبيها ا واستفادم  ةاملؤلف ألن املستحوذين عليها يفضلون بقاءها ذخري

م باستعارا فقدوا منها كتبا نفيسة املواضيع عزيزة منها وال يبالون مبا وراء ذلك، زاعمني أ
  .1»الوجود، نسأل اهللا توفيقنا وإياهم ملا فيه رضاه
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يقصوره يف اإلملام الوايف باحلديث عن مدينة  راملبارك العطا ناحلاج أمحد ب حوكذا تصري
ة وباإلضافة إىل الكتب  القيمة املفقود. قسنطينة وقد ورد ذكره يف الفصل الثاين من هذا البحث

واليت أشار إليها الدكتور عبد اهللا محادي وذكرا يف الفصل الثاين أيضا، فإن كثريا من املصادر 
غري أين ال أغمط . إليه أسرع) التمزيق(واملراجع مما وصلت إليه يدي وجدت يد احلذف والنقصان 

فضل  هلم نوجدت كتبهم معينا روى غليلي وأنار سبيلي وكا نأصحاب الفضل من أولئك الذي
فقد استفدت كثريا من كتاب أستاذي الدكتور عبد اهللا . السبق يف خوض غمار ما خضت

أم : أصوات من األدب اجلزائري احلديث، وكذا كتاب حممد املهدي بن علي شغيب: محادي
أحباث  تاريخ اجلزائر الثقايف و: وكتايب الدكتور أيب القاسم سعد اهللا. احلواضر يف املاضي واحلاضر

وكتاب . نفح األزهار عما يف قسنطينة من األخبار: وكتاب سليمان الصيد. يف تاريخ اجلزائروآراء 
  . للغرب اإلسالمي يف التراث التارخيي واجلغرايف: الدكتور ناصر الدين سعيدوين

إليه من حبثي املتواضع هذا وانطالقا مما جاء يف جل الرحالت عربيها وأجنبيها هو  خلصت وما
لقد . نة من املدن األكثر عراقة يف العامل، مبا حازته من تاريخ وحضارة وجمد تليدأن مدينة قسنطي

وفيها من ). آالف سنة ق م3000حوايل (عرفت املدينة اإلستقرار البشري منذ غابر األزمنة 
املواصفات ما جيعلها حبق مدينة من أمهات املدن يؤكد ذلك ما تعرضت له من حماوالت غزو 

وبفضل موقعها احلصني  ذي األمهية الدفاعية كانت دوما اسفينا يف حلوق ) جتاوزت الثمانني(
  .غزاا والطامعنب فيها

ورغم افتقاد بعض حلقات سلسلتها التارخيية اليت ال تزال حمل حبث إذ أنّ كثريا مما توصل إليه 
لعبت على مر  إال أن ما تؤكّده النصوص الرحلية هو أا. يبقى من باب التخمينات واالفتراضات

كما متيزت بأراضيها الزراعية ووفرة . العصور واألزمنة أدوارا سياسية واقتصادية وعسكرية
كما أا عاشت كغريها من . حماصيلها وكانت عاصمة نشطة صناعيا وجتاريا وذات ثراء ونعمة

  .كربيات املدن حاالت من الالّاستقرار بسبب الثورات املتنوعة
سالمها بعد الفتح اإلسالمي فإا مل تسلم من التيارات الفكرية ورغم متسك قسنطينة بإ

واملذهبية والسياسية، ومع ذلك انتعشت الثقافة وتطور فكر أهل احلضر من خالل املناظرات 
واادالت املتنوعة يف املساجد واملدارس وقصور اخللفاء وكبار رجال الدولة، كما اهتم السكان 

مما زاد  يحلضارة اإلسالمية وأخذوا يف تعلم اللغة العربية منذ الفتح اإلسالمباقتناء العلوم الدينية وا



يف حظوا ومكانتها عند املسلمني، ومن هنا كانت قبلة الرحالني العرب الذين ركّزوا يف وصفهم  
  .هلا ومشاهدام على احلياة العلمية والدينية

ري للمدينة ووصف الطبيعة اخلالبة اليت يف حني ركز الرحالة األجانب على اجلانب الفين املعما
حباها اهللا ا، بينما انشغلت الرحاالت األجنبيات بصفة أخص مبا للمدينة من العادات والتقاليد 

 .وكان هلن يف ذلك قصب السبق

كما أخلص إىل أن هذه النصوص الرحلية على تباين وجهات نظر أصحاا تشف عما ميتلكه 
ية يف متوم السردية من حيث االهتمام مبحيطات املدينة من خمتلف أصحاا من طاقات إبداع

  . نواحيها
ويف اخلتام أشري إىل أن ما خطّه قلمي ال يعدو أن يكون غيضا من فيض وقطرة من حميط 
أولئـك الذين كان هلم  يف املوضوع  صوالت وجوالت، غري أين آمل أن أضيف به لبنة إىل بناء 

  .صرح مدينيت املعلقة بني السماء واألرض أدب الرحالت وأخرى إىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  

    :صورة دیار العرب لألصطخري01ملحق رقم

 

 
 
 
 



 

  

 

  :صورة دیار العرب البن حوقل02ملحق رقم

 



 



 
 
 
 
 
 



 
  :خارطة افریقیا استناداللحسن الوزان 05ملحق رقم 

 



  :  صومعة ابلیس قبل إزالتھا06ملحق رقم 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

  
  )  بسیدي لغراب لى (  البرمة األوصورة للنبع المائي:07ملحق رقم 

 



 
 
 
 
 

  

 
 

   البرمة الثانیة بزاویة سیدي لغراب     08ملحق رقم
 



 
 
 
 
 

 
     الملحق رقم   09  أحد التجمعات الصوفیة ( زردة ) بكدیة عاتي



 
 
 
 

 

 :صورة لزاویة سیدي محمد لغراب  10ملحق رقم  

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 البریش  :12ملحق رقم 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : الرمبلي     13ملحق رقم  



 

  :رحبة الصوف 14ملحق رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   رحبة الجمال15ملحق رقم
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  :الجامع الكبیر16ملحق رقم 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أحد عروض عیساوة  17ملحق رقم  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

الصفحة األولى من وصف الرحالة   18ملحق رقم 
  لمدینةقسنطینةھیبولیت

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لغزو قسنطینة مخطط ھیبولیت   : 19ملحق رقم    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باب الوادي- قسنطینة  20ملحق   
 
 



د :  منظر  باب الجابیة وجسر سیدي راش   21ملحق رقم    



 
 
 
 

 

 



 
 
 

  منظر للقصبةملتقط من سطح المنصورة23ملحق رقم



   : منظر ثان للقصبة24ملحق رقم



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جانب من قصر 25ملحق رقم 
 أحمد وحدیقتھ



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

: احدى المطاحن المائیة على وادي الرمال26رقم  ملحق  



 

  :منظر عام لقصر أحمد باي 27ملحق رقم  
 

 
 



 
 
 
 

 

   قبل الدخول في الخوانقالرمال)     ( تجمع میاه  28ملحق رقم 
 



 
 



 



 



 



 



 


